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ANTWERPEN/LEUVEN

GENT/KORTRIJK/HASSELT

Wij helpen horeca kandidaten voor zaal en keuken graag aan een job bij onze klanten. 
De vacatures hieronder zetten we in de kijker, aarzel niet om ons te contacteren voor andere functies of regio's.

 
Het Elisabeth Center is deel van de KMDA en thuishaven van de Koningin Elisabethzaal en het

Flanders Meeting & Convention Center Antwerp (FMCCA), beter gekend als “A Room with a

ZOO”. Een inspirerende plaats waar ontmoeting en samen beleven, centraal staan. 

Het zaal- en keukenteam van Elisabeth Catering garandeert een hoogstaande catering op

een unieke locatie, voor kleine en grote events. De gasten worden ontvangen in vernieuwde

congreszalen en in prachtige tuinen. De combinatie architectuur en exotische dieren in de

nabijheid verzekeren een uitzonderlijke ervaring.

Wij kijken uit naar Horeca medewerkers (September)

Je maakt deel uit van het keukenteam van Elisabeth Catering en helpt bij het voorbereiden van

recepties, lunches en diners : dresseren van hapjes voor recepties, smeren van broodjes voor

lunches, maken van wraps, …

Heb je interesse in een opdrachten in september? Lees dan verder!

Profiel:
Medewerkers met een gelijkaardige ervaring of heel veel zin om als keukenmedewerker te

werken

 Je hebt kennis van HACCP

 Je hebt een verzorgd voorkomen

 Houd je ervan om voor je opdracht duidelijke informatie te krijgen over je taak, dan is dit een

job voor jou!

 Je hebt een goede kennis Nederlands

 Aanbod
Je komt terecht in leuke job in een unieke omgeving. Je wordt deel van een vriendelijk en

informeel team. 

 Je werkplaats is bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 Houd je van gelijkaardige jobs, dan doen wij je graag nog meer voorstellen!

Interesse? Meer info?
info@djobz.be

Tel: 03/ 237 63 00 - vraag naar Yves
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Houd je ervan om te werken in een omgeving waar mensen verwonderd worden, in

een omgeving met dieren en de natuur en wil je bezoekers een perfecte dag

bezorgen?

Voor de catering activiteiten in de avontuurlijke Zoo Planckendael in Mechelen
kijken wij uit naar 

horeca medewerkers voor de foodfestivals in het weekend

Houd je van afwisseling?

-Samen met een collega werk je in een foodtruck: je bakt frituurproducten en bedient

de gasten aan de truck

-Je helpt bij de bediening in de BBQ tent 

- Je helpt bij de bediening in andere foodtrucks

Wij kijken uit naar:
Medewerkers met een gelijkaardige horeca ervaring of heel veel zin om als horeca

medewerker aan de slag te gaan

Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, kennis van Frans is een pluspunt

Je wil werken in het weekend en op feestdagen 

Je hebt een goed voorkomen

Aanbod
Een afwisselende job in het weekend in een leuke omgeving.

Je maakt deel uit van een vriendelijk en informeel team.

De Zoo Planckendael is vanuit Mechelen vlot te bereiken (bus en fiets). Je raakt er

makkelijk met trein, bus of auto, vanuit andere locaties.

Interesse? Meer info?
info@djobz.be

Tel: 03/ 237 63 00 - vraag naar Yves
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