Hotel Damier Kortrijk
Legendary Charm with a Personal Touch

Wenst het F&B team te versterken met

Ontbijtmedewerk(st)er – Weekend – Flexijob
Zaterdag / Zondag (7u – 11u) – 3 weekends per maand
Hotel Damier, het oudste hotel van België, gelegen op de Grote Markt te Kortrijk, draagt gastenservice hoog in het
vaandel. We bezorgen onze gasten niet alleen een perfect verblijf, maar zorgen eveneens voor een unieke beleving.
Tijdens hun verblijf, genieten onze gasten van de charme van weleer, gepersonaliseerd met de “personal touch” van
onze medewerkers.
Heb jij ook die persoonlijke flair om onze gasten centraal te stellen, hen een onvergetelijke “experience” te bezorgen, en
doe je er alles aan om de glimlach van onze gasten op te zoeken?
Dan hebben wij een unieke job opportuniteit voor jou :

Wat we van je verwachten :
•

Je bent een vroege vogel, en stapt nooit met het verkeerde been jouw bed uit. Een echt ochtendmens dus.

•

Je straalt enthousiasme en dynamisme uit. Jouw “Personal Touch” blijft niet onopgemerkt.

•

Je hecht belang aan een verzorgd voorkomen en een keurige outfit.

•

Nederlands is jouw moedertaal, maar ook het Frans en het Engels zijn voor jou geen issue.

•

Je hebt oog voor detail, waardoor het aan de gasten niks ontbreekt tijdens hun belangrijkste maaltijd van de
dag. Je zorgt er dus voor dat het ontbijtbuffet steeds netjes en voldoende is aangevuld en alles steeds
beschikbaar is.

•

Je bent creatief en weet als geen ander het ontbijtbuffet aantrekkelijk op te stellen.

•

Warme ontbijtgerechtjes (roerei – gebakken spek, …) bereid je met smaak, op vraag van de gast.

•

Je houdt van een nette werkplek en zorgt ervoor dat je deze proper en opgeruimd verlaat na jouw dienst.

•

Je bent iemand waar wij en onze gasten volop kunnen rekenen.

Wat je hiervoor van ons terugkrijgt :
•

Je krijgt een schitterende werkplek, in een charmante “boutique”-setting, met een moderne twist.

•

Je komt terecht in een hecht team van medewerkers, elk met hun eigen “Personal Touch”.

•

Je kan rekenen op een meer dan correct loon, boven barema.

Stuur uw cv naar gm@hoteldamier.be tav Catherine Debal
Alle cv’s worden discreet behandeld. Datum indiensttreding in onderling overleg.

