
 

Rangkelner  

à la carte restaurant (m/v) 

Bedrijf 
Faculty Club is een vergader- en congrescentrum, gelegen in het historisch kader van 
het Leuvense Groot Begijnhof. Faculty Club ontvangt gasten van de KU en UZ Leuven en van 
bedrijven en begeleidt hen bij de organisatie van een congres, seminarie of banket. Cum Laude is 

het gastronomische à la carte restaurant van Faculty Club. 
 

Taken 
 In samenwerking met je teamverantwoordelijke zorg je voor een perfect verloop van de 

service. 

 Het serveren en opruimen van de dranken, aanvullen van de frigo's, orde en netheid in de bar 
behoren allemaal tot jouw taken. 

 Je helpt de werkzaamheden in het restaurant te organiseren. 

 Je organiseert en ondersteunt de hofmeester in het restaurant en helpt bij het bedienen van de 
klanten (gerechten en dranken). 

 Je voert de mise en place van de zaal uit (een efficiënte indeling en opstelling van de tafels, het 

dienstmateriaal, enz.). 

 Je waarborgt een klantvriendelijke en kwalitatieve dienstverlening. 

 Je verzekert de orde en netheid in de zaal. 

 Je zorgt voor een sociale en discrete omgang met de klanten en hebt altijd aandacht voor hun 
wensen.  

 Je bent verantwoordelijk voor het correct opmaken van de rekening. 

Profiel 
 Je hebt een aantal jaren relevante ervaring in een gastronomische context. 

 Hygiënerichtlijnen en HACCP-normen zijn voor jou bekend terrein. 

 Je kan en wil werken in een twee ploegen systeem, namelijk vroege en late shift. 

 Je werkt resultaatgericht, luistert naar de klanten en beschikt over het nodige commercieel 

inzicht. 

 Je bent communicatief en sociaalvaardig. 

 Je bent vlot ter taal in zowel Nederlands als Engels en Frans. 

 Je hebt een verzorgd voorkomen. 

 Je zin voor verantwoordelijkheid, stressbestendigheid en ervaring  in de horeca maken van jou 
de ideale kandidaat 



Uurrooster 
Flexibel 
 

Startdatum 

16 augustus 2018 

Aanbod 

 Doorgroeimogelijkheden in een stabiele omgeving 

 Hoogstaande culinaire omgeving 

 Aangename werkomgeving en sfeer 

 Marktconform loon 

 Weekends – feestdagen vrij  

 Unieke locatie (Unesco Werelderfgoed) 

 Groepsverzekering 

 Ecocheques 

 Eindejaarspremie 

 Mogelijkheid tot genieten van een voordelige hospitalisatie verzekering 

 

Contactpersoon bij sollicitatie :  
Kris Andries  
 
Telefoonnummer :  
0484774977  

 
Mailadres :  
kris.andries@facultyclub.be 
 

Interesse?  
 
Stuur voor 7 augustus 2018 je gemotiveerde brief met curriculum vitae en foto naar Faculty Club, 

t.a.v. HR, Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven of via mail naar kris.andries@facultyclub.be 
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