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Brouwerij Het Anker staat borg voor een unieke smaakbeleving. In de brasserie worden 

heerlijke gerechten geserveerd met aangepaste bieren, waarvan sommige gerechten ook bereid 

worden met bier. Voor de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 

Je ontvangt en bedient de bezoekers van de brasserie met enthousiasme. Je bent ambassadeur 

van het unieke aanbod aan bieren en whisky van Het Anker en begeleidt de klanten graag in hun 

keuze. Je zorgt voor een vlotte planning en organisatie waarin je het hele zaalteam (8 

medewerkers) meetrekt. Nadat alle bezoekers tevreden naar huis zijn gegaan, sluit je de dag af 

met de bijhorende administratie. 

• Je hebt een passie voor Mechels bier en hebt reeds enkele jaren horeca-ervaring 

• Je bent een teamplayer die met enthousiasme het hele team meetrekt (humor is een +) 

• Je haalt er energie uit om gemiddeld 400 klanten per dag tevreden te stellen 

• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en oog voor detail 

• Je hebt de flexibiliteit om wanneer het nodig is een dienst over te nemen van je collega’s 

• Je bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis van Engels en Frans 

Het Anker biedt je een voltijdse vaste job binnen een dynamische en familiale omgeving. Je 

treedt zo snel mogelijk in dienst en werkt 4 dagen per week, zowel overdag als ’s avonds en in 

het weekend. Je wordt verloond volgens barema en ervaring, aangevuld met extra legale 

voordelen. 

Interesse ? 

Stuur dan snel jouw motivatiebrief en CV samen met referenties van vorige werkgevers naar: 

Wouter Post (wouter@hetanker.be) - Het Anker, Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen 
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