Een schitterende feestlocatie met een hoog “back to basics”-gehalte:
Huwelijken, bedrijfsfeesten, verjaardagen, jubilea, babyborrels, …
In 't Driessent/Vijverkafee maken we van ieder feest een unieke & smakelijke beleving!

Vacature Projectmanager ’t Driessent & Vijverkafee
Voor onze feestlocatie ’t Driessent en het Vijverkafee zijn wij per direct op zoek naar een
projectmanager. In deze functie draag je de eindverantwoordelijkheid op de site, begeleidt
en informeert de zaalmedewerkers, keukenmedewerkers en logistieke diensten. U bent
tevens het eerste aanspreekpunt voor al de potentiele klanten.
Omschrijving van uw rol en verantwoordelijkheden :
 Jij bent een commercieel talent, deelt eveneens in onze passie voor catering & events.
Naast de privéfeesten, levert de zakelijke sector een belangrijke bijdrage aan de
bezetting van onze ruimtes. Met jouw oprechte manier van communiceren overtuig je
de gasten om hun feest of event bij ons te organiseren.
 Je werkt samen met de klant naar de ideale invulling van het feest of event en vertaalt
dit in een finale offerte om de klant te kunnen inleiden.
 Je handhaaft een stipte administratieve opvolging: behandelen van inkomende en
uitgaande mails en andere vormen van correspondentie.
 Jij coördineert diverse events (feesten/netwerkontmoetingen/vergaderingen) voor
bedrijven en/of privé personen. Dit doe je m.b.v. interne meetings met de diverse
afdelingen binnen ’t Driessent/Vijverkafee.
 Je maakt er met uw team een gezamenlijke missie van om zowel voor de klant als zijn
gasten een unieke beleving te creëren.
 Je stippelt de personeelsplanning uit en onderneemt hiervoor de nodige acties om de
vaste medewerkers, extra’s alsook de interim kantoren tijdig te informeren.
 Je volgt de nodige bestellingen / aankopen bij leveranciers op voor zowel dranken,
food decoratie, alsook mogelijk materialen/meubilair.

 Je houdt nauwlettend toezicht opdat onze waarden en normen worden nageleefd, je
verfijnt en instrueert waar nodig.
 Je ziet nauwlettend toe op de algemene werkvoortgang en uitvoeringskwaliteit,
oplossen van zich voordoende uitdagingen.
 Je anticipeert op technische mankementen/orde & netheid etc. en schakelt hiervoor,
indien nodig 3de partijen in.
 Na elke feest / event maak je de voorbereidingen van de factuur en levert deze af aan
de boekhouding.
 Aftersales is voor jou vanzelfsprekend, dus onderhoud jij goed contact met de klant na
iedere bijeenkomst of event. Je bestaande klanten houdt je warm door regelmatig
contact met hen te leggen.
 Je brengt regelmatig nieuwe ideeën op tafel ter verbetering van onze werking en de
eindbeleving van onze gasten.

Je directe hulpbronnen zijn:






Centrale boekhouding en financiële administratie
HR manager / Loonadministratie
Extern bureau gespecialiseerd in externe communicatie
Marketingverantwoordelijke
Management / Zaakvoerder

Wie zoeken we:
 Het allerbelangrijkste is dat je gastvrijheid in je DNA hebt. Dat maakt van jou een
gastheer/gastvrouw pur sang!
 Je bent een enthousiast en sociaal iemand wat commerciële kansen ziet en grijpt!
 Je kan goed omgaan met werkdruk en blijft steeds het bos door de bomen zien!
 Je bent flexibel zonder 9-5 mentaliteit en je bent bereid om ’s avonds en in het
weekend de gasten te “ont-zorgen” en te ontvangen.
 Talenkennis: Je spreekt vlot Nederlands. Frans is een pluspunt.

Studies:
Bachelor opleiding afgerond in de richting van event- of hotelmanagement of in een
commerciële richting is een meerwaarde doch zeker niet noodzakelijk. Een degelijke kennis
van de administratieve programma’s van Office zijn een must.

Plaats tewerkstelling:
Diepenbeek – Kapelstraat 70 – ’t Driessent & het Vijverkafee
Aanbod:
Marktconform salaris waarbij je instapt via een tijdelijk (of interim) contract. Na een
positieve evaluatie bieden we een vast contract. Onmiddellijke indiensttreding.
Regelmatig sparren we over jouw groei. Wat wil je nog leren? En wat wil je bereiken?
Voel jij je geroepen voor deze uitdagende functie? Enthousiast?
Stel je kandidatuur en motiveer je via: Brixe Bastiaens. brixe.bastiaens@gustusfood.be

