
Over Alix – Table et Jardin ‘d Amis

Alix biedt een waaier van formules aan: van een groot feest, een gezellige sharing dinner, een fijne after-

noon tea, een lunch tot een pic nic in de tuin tijdens de zomermaanden. Alix wil iedere klant een heerlijke 

tijd bezorgen. Alix is met de grote stadstuin, de ideale locatie om events te organiseren in een groene en 

ongedwongen omgeving met de bewuste keuze voor een gezonde en (h)eerlijke keuken.Maandelijks stelt 

Alix een menu samen van 8 verschillende gerechten volgens het markt- en seizoensaanbod: we werken 

steevast met verse ingrediënten en huisgemaakte producten.

Functieomschrijving Zaalmedewerker

Als zaalmedewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de zaal. Je bent het 

aanspreekpunt voor zowel de klant als het zaalteam. Je ontvangt de klanten op een huiselijke doch pro-

fessionele manier en delegeert het personeel zodat alles rustig en georganiseerd verloopt. Onvoorziene 

problemen worden steeds sereen en beheerst aangepakt zodat er geen onnodige stress of spanning 

wordt gecreëerd. Je rapporteert op regelmatige basis aan jouw verantwoordelijke. Je onderhoudt een 

goed contact met leveranciers en dienstverleners zodat bestellingen en dergelijke altijd vlot verlopen en/

of aangepast kunnen worden indien nodig. 

 

Takenpakket

• Je verwelkomt onze gasten en maakt persoonlijk contact met hen waardoor ze zich gewaardeerd 

voelen.

• Je zorgt ervoor dat de gast steeds op de eerste plaats komt en zich thuis voelt.

• Je kijkt voortdurend rond en hebt het meteen gezien als een klant je aandacht vraagt.

• Je staat in voor het opnemen van eten en drinken, bedienen van de dranken, afruimen van de 

tafels alsook de kassabediening.

• Je bent verantwoordelijk voor een vlot verloop in zowel de zaal, bar en aan de afwas. Je springt bij 

waar nodig.

• Je informeert de gast over de samenstelling van onze gerechten, en beantwoordt hun vragen hier-

omtrent. Je hebt een goede kennis van ons menu.

• Je staat in voor het dagelijks onderhoud van de zaak. De schoonmaak van de zaal en de binnen- 

en buitenbar behoort tot jouw takenpakket. 

• Je helpt mee in het op- en afbreken van feesten en events op en buiten onze locatie.

www.alixtablejardin.be

Vacature 
ZAALMEDEWERKER 
met zin voor verantwoordelijkheid



Profiel

• Je hebt reeds enkele jaren ervaring in de horeca. 

• Je bent een gastheer/gastvrouw in hart en nieren: je hebt een vlotte en vriendelijke omgang met 

de klanten. 

• Je bent flexibel: je bent beschikbaar in het weekend en bereid om ‘s avonds te werken.

• Je bent proactief: je ziet werk en durft zelf het heft in handen nemen.

• Je bent positief ingesteld en motiveert en inspireert jouw team.

• Je bent energiek, enthousiast en stressbestendig.

• Je hebt een goed uithoudingsvermogen

Ons Aanbod

• Wij bieden je een heel leuke en uitdagende job met een afwisselend takenpakket.

• Je komt terecht in een aangename en groene werkomgeving.

• Je vervoegt een jong en dynamisch team dat op korte termijn voor heel wat uitdagingen staat.

• Je wordt ondersteund door het hele team bij het uitvoeren van je takenpakket: samen verzetten 

we meer werk.

• Je werkt op woensdag, donderdag, vrijdag van 9u t.e.m. 19u. Je werkt met een variabel uurrooster 

naargelang de weekend- en eventplanning.

• Je houdt rekening met een drukkere periode tussen begin april en eind december en een kalmere  

periode van januari t.e.m. maart.

• Er wordt een voltijds contract aangeboden met correcte verloning en extralegale voordelen

Hoe solliciteren?

Stuur een mail naar jobs@alixtablejardin.be met de volgende zaken:

• Gebruik als mailonderwerp Sollicitatie “Zaalmedewerker @Alix”

• Een duidelijke motivatie waarom je graag bij Alix aan de slag wil en waarin je illustreert welke van de 

hoger genoemde profielvereisten speciaal op jou wijzen. Alsook welke profielvereisten voor jou een 

uitdaging vormen

• Je CV met o.a. de opsomming van je studies en werkervaring + recente foto  

• Een goede indicatie vanaf wanneer je beschikbaar zou zijn, wij voorzien een snelle opstart vanaf eind 

juni

Wij contacteren je voor het verdere verloop!

Alix 

www.alixtablejardin.be


