Restaurantmanager
Kasteel Altembrouck
Ben je gastgericht, flexibel, secuur en een echte teamplayer? Inspireer jij collega’s en neem je graag
de leiding? Dat komt goed uit! Hotel Kasteel Altembrouck zoekt namelijk een restaurantmanager. Zie
jij jezelf met een brede glimlach bij ontvangst onze gasten een warm welkom heten? Ga je voor
constante kwaliteit en de allerbeste service? En werk jij graag met collega’s samen om gasten een
zo’n aangenaam mogelijk verblijf te bieden? Dan ben jij wellicht de nieuwe drijvende kracht van ons
team.

Kasteel Altembrouck
Eén van onze unieke hotels is Saillant Hotel Kasteel Altembrouck, gelegen net over de grens in
s`Gravenvoeren, België. Dit bijzondere kasteel is met haar landgoed gelegen te midden van natuur,
op slechts 10 minuten van Maastricht. Het kasteel beschikt over 28 kamers en 5 multifunctionele zalen
met diverse mogelijkheden voor feesten en evenementen. Bij Kasteel Altembrouck staat service,
kwaliteit en oog voor detail centraal.

Jouw rol
In deze coördinerende rol ben je binnen het hotel het aanspreekpunt voor zowel gasten als
medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het restaurant, de bar, het ontbijt en stuurt daarnaast op
bepaalde momenten ook keukenmedewerkers aan. Je geeft leiding aan, begeleidt en instrueert
medewerkers. Je zorgt voor constante kwaliteit van het verblijf van onze gasten op alle gebieden. Je
rapporteert aan de F&B-manager en jullie streven samen naar het hoogst mogelijke. Je bent
servicegericht, flexibel, representatief, je hebt aandacht voor kwaliteit en een hands-on mentaliteit. Je
geeft niet alleen leiding, maar werkt ook actief mee in het team.

Wat maakt jou de ideale kandidaat?
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Je staat aan het begin van je carrière met een afgeronde MHS/HHS of vergelijkbare opleiding
Je bent representatief en zelfstandig en je hebt een warme, charmante persoonlijkheid
Je hebt leidinggevende ervaring binnen de hospitality
Je hebt bij voorkeur een goede wijnkennis
Je hebt affiniteit met de verschillende afdelingen van het hotel
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal volledig, Frans is een pré
Je hebt een servicegerichte houding naar je gasten en een coachende en inspirerende rol
naar je collega’s
Je bent commercieel en oplossingsgericht ingesteld en je hebt zeker geen 9 tot 5-mentaliteit

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende functie voor 5 dagen in de week, met een marktconform salaris wat
natuurlijk afhankelijk is van kennis en ervaring. Wij bieden een werkplek in een jonge organisatie, met
diverse doorgroeimogelijkheden binnen Saillant

Saillant Hotels
Kasteel Altembrouck is onderdeel van Saillant Hotels, een groeiende hotelorganisatie bestaande uit
authentieke en kleinschalige hotels. Op dit moment bestaat de collectie uit 4 hotels in het prachtige
Zuid-Limburg en 1 hotel in de Belgische Voerstreek. ‘Saillant’ betekent opmerkelijk, in het oog
springend. Dit ligt ten grondslag aan onze visie. Opmerkelijk is onze opvatting van gastvrijheid:
persoonlijke aandacht met nét dat stapje extra voor onze gasten, daar staan wij voor. Ook opmerkelijk
is de beleving die wij willen bieden. Wij bieden onze gasten een bourgondisch verblijf in een
ongedwongen setting, met niet te vergeten: aandacht voor product en kwaliteit.

Interesse?
Solliciteer via onderstaande gegevens en wij zullen je zo spoedig mogelijk feedback geven. We hopen
natuurlijk dat we samen met jou onze ambities kunnen realiseren.
Dennis Jacobs – operationeel manager
d.jacobs@saillanthotels.eu
(+31) 6 15631095
Landgoed Kasteel Altembrouck
Altenbroek 4
B - 3798 ’s Gravenvoeren
altembrouck@saillanthotels.eu
www.kasteelaltembrouck.be

We kijken uit naar jouw sollicitatie!

