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SECTIE : EVENEMENT AFDELING VOOR DE GROEP ART BLANC

Deze job is voor u ? Aarzel dus niet en stuur u CV + sollicitatiebrief naar het 
volgende e-mailadres : laura@artblanc.be

• Talen : nederlands, frans, engels
• Vergelijkbare ervaring vereist
• Uitstekende presentatie en mondelinge uitdrukking 
• Klantgericht en in staat om u lichaamshouding aan te passen 
volgens de klant profiel en normen van de groep Art Blanc 
• Punctualiteit
• Dynamisch en proactief
• Rijbewijs B

BanKET OBER

Inrichting en mise en place van de zaal met het bedienings-
materiaal
Zaal bediening (catering, dranken) voor elk type evenement 
Opruim en schoonmaak van de zaal na de dienst
Een op maat klant ontvangts en bediening verzekeren
Helpen met de goede werking van de cateringservice, 
logistiek van het evenement
Collega’s ondersteunen en helpen om een kawiliteitdienst te 
garanderen 
De zaal netjes en schoon houden onder alle omstandigheden
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VERANTWOORDELIJKHEDEN

De kandidaat moet de vertrouwelijkheid van de informatie over 
het bedrijf en zijn klanten respecteren en mag dit niet buiten 
het structuur bespreken. De kandidaat moet ook diplomatiek 
en discreet zijn in de omgang met huidige en potentiële klanten 
en zorgen dat het bedrijf goed vertegenwoordigd is.

VERTROUWELIJKHEID EN DISCRETIE

• Flexibel werkrooster en als extra
• Overwerk mogelijk

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

We zijn op zoek naar extra obers om de evenementafdeling van 
de groep Art Blanc te ondersteunen. De bedrijfschap 
exploiteert een tiental bars, restaurants en receptie zalen in 
Brussel en Waals-Brabant.
 
Uw missie? De voorbereiding van het banket tot de ontvangst 
van de klanten, zaal bediening en de verschillende acties om 
de zaal net te houden, afruimen. U dienst is essentieel, u 
vertegenwoordigt de receptia zaal, de keuken, de groep en u 
zorgt vooral te allen tijde voor klanttevredenheid.

BEROEP DOEL


