
 

 

  

Maneblusser City zoekt Kapitein 

 
Heb je de komende 90 dagen nood aan een kluif met optie ‘ik wil meer’? Geef ons dan snel een teken 
van leven. 

Gelegen in  het nieuwe winkelpark Malinas, zoeken we voor de horecazaak Maneblusser City, een 
gedreven Kapitein die al voor hetere vuren heeft gestaan.   

In de komende 2.153 uren staat er nog heel wat te gebeuren: je bepaalt mee de koers van het 
Maneblusser City concept.  Je brein stuitert van links naar rechts maar je houdt wel van de adrenaline 
waardoor je nog meer energie krijgt om de losse eindjes vorm te geven.  Het concreet uitwerken van 
foodconcepten, kassasystemen, facility & team management; kortom jij weet van aanpakken en gaat 
ermee voor zorgen dat de zaak draaien kan! 

Als kapitein heb je ook je crew in de hand.  Je tekent de organisatie mee uit, zoekt naar de beste collega’s 
en stuurt hen aan en bij waar nodig. Zo weet je als geen ander dat je op je team kan bouwen.  

Hopelijk heb je na de opstart nog zin in meer en bijt je je vast in het uitwerken van het evenementiële 
luik: sport events, thema middagen of avonden, aan  ideeën geen gebrek.  Als organisatorische 
duizendpoot weet je als geen ander alle ballen in de lucht te houden.  

De lat ligt hoog: Maneblusser City wordt hét horecahart van het winkelpark Malinas en zal 7/7 open 
zijn.  Als Kapitein organiseer je autonoom de verantwoordelijkheidspermanentie.  

129.171 minuten om te bewijzen dat je een doorzetter bent met een dosis gezond verstand. Horeca 
ervaring is geen must, Maneblusser City maakt deel uit van Het Anker waardoor je kan tappen uit vaten 
vol horeca ervaring.   

Rol je mouwen op en ga ervoor. We zien jouw motivatie brief graag tegemoet op Katia@hetanker.be 

 

Winkelpark Malinas 

Vanaf 28 oktober 2021 opent het winkelpark Malinas in de lus van de R6 in Mechelen-Noord, vlak bij de 
E19. In het nieuwe winkelpark met circa 27.000 vierkante meter winkelvloer-oppervlakte, komen 19 
winkels en de ‘Maneblusser City’ horecazaak. Samengeteld zal deze nieuwe site van projectontwikkelaar 
Mitiska REIM goed zijn voor ongeveer 270 jobs. 

Malinas zal vlot bereikbaar worden vanuit de binnenstad voor fietsers en voetgangers. Er komt enerzijds 
een nieuw fietspad als verbinding met het jaagpad langs de Dijle en anderzijds een nieuwe fiets- en 
voetgangerstunnel onder de R6.  
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