Brasserie en Boutique hotel “Charl’s” (www.charls.be) is een secret escape in Knokke.
Deze unieke oase van rust aan de Belgische kust biedt uiteenlopende mogelijkheden.
Rustige lunches in de gezellige gastro-brasserie, à la carte feesten met hoogstaande
catering én culinaire verwen weekends in een prachtige locatie, onttrokken aan de drukte
van de nabije kuststrook.
Charl's is onderdeel van Stars of Flanders (www.stars-of-fanders.be), een hospitality
groep met enkele sterke referenties in Vlaanderen. De gezonde visie van de groep is diep
ingeworteld in de DNA van Charl's. Handhaven van de hoogstaande kwaliteit, het pure
gastheerschap en een optimale werksfeer zijn daarom kernwaarden binnen dit dynamische
bedrijf.
Om deze visie verder uit te dragen is Charl's op zoek naar een (m/v):

Hospitality Manager
Taken:
- U bent de eindverantwoordelijke, het gezicht van de zaak en aanspreekpunt van onze
gasten.
- U legt de nadruk op operationele taken waarin u dagelijks bezig bent met het nastreven
van een optimale gastenbeleving.
- U beheert de reserveringen en maakt dagelijks de werkplanning op.
- U verwelkomt de gasten van het hotel én de brasserie.
- Tijdens de service in de brasserie neemt u de leiding over de zaal en zorgt u voor een
vlotte communicatie.
- U staat in voor de opleiding en training van medewerkers.
- U geeft direct leiding aan het zaalteam, de keuken- en de onderhoudsploeg.
- Administratieve taken die aanvullend zijn op het operationele werk.
- .... kortom, u bent begin- en eindverantwoordelijke van het bedrijf.
Profiel
- U heeft ervaring in een hoogstaande brasserie of gastronomisch restaurant
- U bent niet alleen een geboren leider maar ook een absolute teamplayer.
- U bent 2-talig, Nederlands – Frans
- U heeft een verzorgd voorkomen, bent eerlijk, stipt en flexibel.
- Charl's is gesloten op maandag en dinsdag.
Charl’s biedt:
U komt terecht in een solvabel bedrijf waarin permanent wordt geïnvesteerd. Daarnaast
voorzien wij een competitieve verloning volgens uw ervaring en prestaties. Wij bieden u een
voltijds contract aan (38u contract, 5-dagenstelsel) met diverse extra legale voordelen en
interessante vakantieperiodes.
Interesse?

Interesse? Stuur uw CV en motivatie ter attentie van de heer Dimitri Vermeersch :
dimitri@stars-of-flanders.be.
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