3hoog Leuven is een meeting- en partycenter opgericht in 2009. Drie
karaktervolle gebouwen in centrum Leuven, verscholen in het groen.
Op 3hoog Leuven kunnen zowel bedrijven als particulieren genieten van
de mooie omgeving en onze zorgeloze dienstverlening.
Momenteel zijn we op zoek naar een zaalverantwoordelijke om ons
3hoog Leuven-team te versterken!

VACATURE: Zaalverantwoordelijke ( M/V )
Functie
De dagdagelijkse praktische organisatie van ons meeting en partycenter is uw verantwoordelijkheid.
Het beheren van de gebouwen, klaarzetten van vergader- en feestzalen en alle praktische aspecten
die erbij komen, behoren tot uw takenpakket (beheren drankvoorraad en materialen, basisonderhoud
van domein en gebouwen, bediening tijdens lunch, diner en recepties, aansturen bediening, …).
U staat in voor de ontvangst en beantwoordt alle vragen en wensen van klanten.
Een beetje administratie hoort natuurlijk ook bij de job.
Uw profiel
Wij zorgen voor een optimale en zorgeloze dienstverlening aan onze klanten. Voor onze klanten is geen
moeite te veel. Dit verwachten wij ook van u.
Diploma’s zijn voor ons niet belangrijk maar we zoeken iemand met horeca-ervaring, die de handen
uit de mouwen durft steken. Iemand die zelf werk ziet en oog heeft voor detail. Iemand met zin voor
verantwoordelijkheid en die zijn/haar werk goed kan organiseren. Iemand die er naar streeft én er
voldoening van krijgt als klanten zeggen dat alles perfect in orde is.
Daarnaast schrikt avondwerk en werken in het weekend u niet af.
Ons aanbod
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een competitief loon aangevuld met extralegale
voordelen, flexibele arbeidstijden en een aangenaam werkklimaat met toffe collega’s.
Geïnteresseerd ?
Stuur uw cv en motivatiebrief voor 13 augustus 2018 naar Dries Schuermans, 3hoog Leuven,
Mechelsevest 90, 3000 Leuven of via dries@3hoogleuven.be.
Maak kennis met ons op www.3hoogleuven.be.
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