Snuffel Hostel vzw zoekt receptionist (4/5)
Snuffel vzw is een vernieuwde jeugdhostel met een capaciteit van 120 bedden in hartje
Brugge. Met de hostel beschikken we over een café met terras waar locals en reizigers graag
vertoeven. Snuffel kadert in een sociaal-toeristisch project, waaruit volgt dat er veel aandacht
en plaats is voor het socio-culturele leven in Brugge.
Om dit alles verder uit te bouwen, zijn we op zoek naar een enthousiaste én vriendelijke
medewerker. Als receptionist ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor het onthaal van
onze gasten, vlot Engels spreken en schrijven is dan ook een vereiste om hier aan de slag te
gaan. Spaans en Frans zijn pluspunten.
Naast het onthaal ben je overdag verantwoordelijk voor het café. Je zorgt ervoor dat het café
en de receptie er netjes bij liggen en bedient iedereen met een glimlach. Je bent polyvalent
inzetbaar en indien nodig help je de collega’s die de hostel netjes houden graag uit de nood.
Als je nu ook nog eens graag groepen ontvangt, evenementen mee op poten zet en nieuwe
mensen leert kennen van over de ganse wereld, ben jij de ideale persoon om hier aan de slag
te gaan.

JIJ
- Onthaal van gasten aan de receptie
- Onthaal van groepen
- Correcte administratie
- Ontbijt serveren en afruimen
- Bediening van de klanten in het café
- De receptie, het café en het terras net en op orde houden

WIJ
- Toffe werkomgeving met leuke collega’s en gasten van overal ter wereld
- Leuke hostel met bar en concertzaal
- Je krijgt een 3-wekelijks vast uurrooster en werkt zowel in het weekend (2 op 3 zaterdagen
en 1 op 3 zondagen) als in de week. Er zijn 2 shifts (8 uur – 16 uur en van 14 uur – 22 uur).
- Correcte verloning - PC 302 cat 6 - contract onbepaalde duur 4/5 - je start vanaf 27 juni.
- Voltijdse betrekking is in de toekomst bespreekbaar.

HOE SOLLICITEREN?
Is deze job op je lijf geschreven?
Stuur vóór 1 mei 2022 je cv en motivatiebrief door naar kika@snuffel.be

