
 

  

Secretariaat:  
Zeedijk De Haan 50 
8421 De Haan 
België 
BTW: BE0424.638.086 

+32 (0) 59 44 16 24  
+32 (0) 495 53 76 75  
info@windhaan.be 
www.windhaan.be 

IBAN: BE33 0682 3170 5846 

Watersportclub: 
Zeedijk De Haan 50 
8421 De Haan 
België 
BIC: GKCC BE BB 

 

Vacature voltijdse BAR/EVENT VERANTWOORDELIJKE (m/v) in loondienst of op 

zelfstandige basis  

 

Functieomschrijving: 

De BAR/EVENT VERANTWOORDELIJKE overziet alle processen en werkzaamheden 

binnen de bar en het horeca gedeelte. Hij/zij coacht en begeleidt barpersoneel in hun 

dagelijkse taken, zorgt dat de voorraden van voedsel en de drank op orde zijn en beheert de 

voorraden volgens de vereiste normen.  

Je helpt mee organiseren aan de horeca gerelateerde taken bij evenementen zoals 

sportdagen, teambuildings, (beach)party’s, BBQ’s, ledenevents, communies, enz.,  

eventueel met externe catering. 

Bij Windhaan zit gastvrijheid in de genen. Samen met de onze sportwerking zorgen wij 

ervoor dat elke gast een onvergetelijk bezoek beleeft. 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

Je bent verantwoordelijk voor alle aspecten van de bar/zaal/terras. Je zorgt dat het 

personeel getraind is en dat ze de benodigde materialen hebben om hun werk op de juiste 

manier uit te voeren. Voorraden bijhouden, de budgetten respecteren en werkroosters 

opmaken in functie van weersomstandigheden en workload zijn typische taken. 

Belangrijke taken en verantwoordelijkheden: 

• Je coördineert en verzorgt de voorbereiding van het horeca gedeelte, bij opstart en of 

afsluit, je communiceert met andere afdelingen voor events 

• Je stuurt een team aan van keuken- en barmedewerkers (voornamelijk jobstudenten) 

• Trainingen organiseren voor personeel om vaardigheden en kennis op te doen en te 

verbeteren waar nodig (soms wekelijks nieuwe jobstudenten) 

• Je controleert en draagt zorg voor het vlot verloop van de bediening, jij en jouw team 

zorgen voor tevreden klanten 

• Je bent constant attent op de noden van de gast, als eerste aanspreekpunt is niks jou 

teveel gevraagd 

• Controleren van kwaliteit van aangeboden producten zoals voedsel en dranken. Je 

kent en respecteert de veiligheids-, kwaliteits- en hygiënenormen (HACCP). 

• Kasinhoud dagdagelijks monitoren en rapporteren 

• Je denkt mee na en geeft input over de menukaart en dranken  

• In samenwerking met het dagelijks bestuur voer je regelmatig evaluatiegesprekken, 

onderhandel je over prijs/ product/ leveranciers  
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Profiel:  

Voor de functie BAR/ EVENT VERANTWOORDELIJKE zoeken we een dynamisch en 

enthousiast persoon met horeca ervaring. Samen met het Windhaanteam zorg je voor de 

best mogelijke beleving voor onze leden en klanten. 

 

Welke vaardigheden zijn nodig? 

• Teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel  

• Bar ervaring, minimum leeftijd 21 jaar 

• Sportieve verzorgde uitstraling 

• Plichtsbewust met oog voor orde en structuur 

• Communicatief zijn 

• Oplossing gericht werken, organisatorisch  

• Ervaring met keuken is een pluspunt 

• Je spreekt vlot Nederlands, Engels en iedere bijkomende taal is een plus 

• Omgang met jong en minder jong 

 

Uurrooster:  

flexibel zijn, vooral tijdens de zomermaanden 

38u/week 

weekendwerk 

avondwerk 

 

Aanbod en verloning: 

Correcte verloning, km vergoeding woon werk, clubvoordelen 

Mogelijkheid om tijdens het voor- en najaar veel vrij te nemen 

Je komt terecht in een tof team, waarin je veel autonomie krijgt en zelf mee kan schrijven 

aan ons succesverhaal. 

Flexi’s gelieve zich te onthouden. 
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