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Zaalmedewerker / kelner 

Waar sport en culinair plezier elkaar ontmoeten… 

Sinds april 2017 trekt WaseGolf niet alleen sportievelingen naar de green. Ook heel wat 
culinaire genieters vinden de weg naar de WaseGolf brasserie. Heerlijke gerechten aan 
eerlijke prijzen, een trendy interieur en de piekfijne bediening maken van ons clubhuis een 
populaire hotspot in Sint-Gillis-Waas. Zowel voor clubleden als voor talrijke niet-leden. Ons 
vast team heeft de handen vol en dus zijn we op zoek naar versterking voor ons bar- en 
zaalteam.  

Steek je graag de handen uit de mouwen en zit je er niet mee om zowel het zaalteam te 
versterken, de bar te bemannen en af en toe ook aan de afwas bij te springen? Dan lees je 
best nog even verder... 

What it takes? 

• Een stralende glimlach en een collegiale én klantgerichte aanpak zijn een absolute 
must. 

• Je komt verzorgd voor de dag en je draagt je altijd propere uniform met gepaste trots. 

• Je spreekt vloeiend Nederlands. Kennis van andere talen levert zeker extra pluspunten 
op. 

• Je hebt iets met golf en ook een eerste horeca ervaring op zak? Nog meer pluspunten! 

• Je houdt wel van een uitdaging en af en toe stevig doorwerken schrikt je zeker niet af. 

What’s in it for you? 

• Een vaste job bij een sportieve Brasserie! 

• Je werkt in een tof team geleid door chef Margie en zaalverantwoordelijke Kathy. 

• Aan het werk of op de green, ook jij maakt snel deel uit van de WaseGolf familie. 

• Je nieuwe werkplek is vlot bereikbaar met de auto én met het openbaar vervoer. 

• Geen elitair gedoe bij WaseGolf. Iedereen is welkom en dat merk je aan de sfeer. 

Echt iets voor jou? 

Stuur als de bliksem een mailtje naar vacature@wasegolf.be en vermeld kort je ervaring, je 
job- en contractvoorkeuren en je contactgegevens. De rest bespreken we liefst persoonlijk 
met je tijdens een kennismakend gesprek op de club. Tot binnenkort? 

#spreadtheword #thanksforsharing #newcolleagues #sportievejob #WaseGolfteam 
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