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vacature

Verantwoordelijke Brouwerijcafé
Sint-Gillis-Waas

Interesse?
Mail jouw CV en motivatiebrief met 
vermelding van de vacature 
naar jobs@themusketeers.be.

04-03-2020

The Musketeers - Bier dat doet praten 

The Musketeers is een Belgische brouwerij die al meer dan 20 jaar speciaalbieren 
met een uitzonderlijk en verrassend karakter ontwikkelt. De brouwerij staat bekend om zijn 
Troubadourbieren en de bieren uit de Belgian Legends Series zoals Jack’s Precious IPA. 

Voor het Brouwerijcafé van de nieuwe brouwerij in Sint-Gillis-Waas zijn we op zoek naar 
een verantwoordelijke die zorgt voor een onvergetelijke bierbeleving waar mensen over 
praten. Jij bent verantwoordelijke van begin tot einde: stockbeheer, het plaatsen van 
bestellingen, personeelsplanning, kassacontrole,... Jij neemt hierin vlot de leiding! 

Jouw functie 

• Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en
verkoop in het Brouwerijcafé van de brouwerij

• Je bent verantwoordelijk voor het stockbeheer en
plaatst de nodige bestellingen

• Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte
planning van het personeel en staat in voor de
administratieve verwerking van de prestaties

• Je draait mee in het brouwerijcafé om zo “al
coachend” het personeel aan te sturen

• Je bent verantwoordelijk voor de financiële taken
zoals kassacontrole, kasafsluiting, …

• Je coördineert mee de praktische organisatie van
events/groepsbezoeken/…

• Je plant het dagelijks/wekelijks/periodiek
onderhoud van het brouwerijcafé en de
installaties

• Je rapporteert aan het management van 
Brouwerij The Musketeers en werkt samen om een
optimale beleving te kunnen bieden aan de
klanten

• Avond- en weekendwerk zijn jou meer dan
genegen

Jouw profiel 

• Je bent enthousiast, flexibel & toegewijd en
Horeca is echt jouw werkterrein

• Je bent stressbestendig
• Je bent ondernemend en klantgericht
• Je werkt zelfstandig en gaat gestructureerd en

ordelijk te werk
• Je hebt reeds ervaring in de Horeca en het 

aansturen van Horeca personeel. 
• Je hebt een zeer goede talenkennis Nederlands en

goede basiskennis Frans & Engels 
• Je bent een vlotte communicator, zowel 

persoonlijk, telefonisch als schriftelijk
• Je hebt passie voor bier en kan dit overbrengen op

het personeel en klanten 
• Je volgt veiligheids- & hygiënenormen strikt op. 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

Ons aanbod 

• Voltijds contract
• Een competitief salarispakket met extralegale

voordelen
• Startdatum: zo snel mogelijk




