VACATURE

FOODTRUCK WIZARD
& RESTAURANT ASSISTANT MANAGER
(MINIMAAL 2 JAAR ERVARING)

Ben jij een gedreven en gepassioneerd horecabeest in
een leidinggevende functie? Ben je ondernemend en heb je
gevoel voor gastbeleving in zowel food als hospitality?
Met andere woorden, heb je zin om het streetfoodconcept
van JEAN sur MER mee uit te bouwen!?
Dan lees je beter verder…
JEAN sur MER is een funky bedrijf met een hoekje af.
Gestart in 2010 met onze foodtruck, uitgebouwd tot een
nationaal merk met eigen duurzame visproducten, onze
foodtrucks, een streetfoodrestaurant ‘Harbor Cafe’
en een viswinkel ‘The Shop’.
We hebben leuke plannen voor onze hospitality tak
(‘Harbor Cafe’ en de foodtrucks) en zoeken iemand die
onze toekomstvisie en ambitie mee vorm kan geven.
Iemand die niet vi(e)s is van een uitdaging en vooral
iemand met een groot hart voor eten en drinken!
What’s in for you? Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te
ontplooien en mee te groeien in een fantastisch bedrijf.

Wat ga je doen
•

•
•

•
•
•
•
•

Met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid stuur
je het team aan en werk je zelf mee in de zaal/bar/
keuken/foodtruck.
Met jouw enthousiasme en gedrevenheid weet je het team
te motiveren.
Je bent continu gericht op het verbeteren van de
gastbeleving en je maakt je hard voor een hoog
serviceniveau en kwaliteit.
Ook inroostering, managen van bestellingen en
e-mailbeheer horen tot jouw takenpakket.
Je bent communicatief zeer vaardig en je hebt goede
kennis van het Engels en Frans.
Je werkt zelf actief aan de event- & festivalkalender.
Cijfers schrikken je niet af, je zorgt er mee voor dat
de events rendabel zijn.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel,
je bent zelfstandig en ondernemend.

Wat bieden wij jou
•

•
•

•

Heb je nog geen C-rijbewijs dan zorgen wij dat je het kan
behalen zodat je rustig en veilig met onze foodtrucks kan
rondtouren in Vlaanderen en Brussel.
Je krijgt een marktconform salaris volgens de horeca-CAO.
We zorgen voor persoonlijke ontwikkeling en groei, want
we vinden het belangrijk dat medewerkers hun talenten
kunnen ontplooien.
Je krijgt de mogelijkheid om ons streetfoodrestaurant
Harbor Cafe mee uit te bouwen naar andere steden en onze
foodtruckcatering mee te helpen groeien.

