
 

 

 
Brasserie & Hotel Het Anker is op zoek naar een dynamische en enthousiaste collega om ons afwas- en 
poetsteam te vervoegen. Ben jij de cruciale schakel die ons team verder helpt verankeren? 
 

 

Afwas- en poetsmedewerker (m/v/x) flexi/student 
 

Wij bieden:  
• Een stabiel team dat elkaar ondersteunt en inspringt waar nodig, een familiale omgeving waar 

je de kans krijgt om initiatieven te nemen. 

• Een variabele job waar je de ene dag aan de afwas staat van onze brasserie, de andere dag 

hotelkamers poetst of zelfs maakt dat onze gasten een piekfijne rondleiding kunnen doen. 

• Een bedrijf met producten én collega’s waar je fier op kan zijn. 

• Een studentencontract of overeenkomst als flex-medewerker. 

 

Wij vragen:  
• (Bier)bakken motivatie. Je kiest niet zomaar een job als afwas- en poetsmedewerker, je kiest 

voor Het Anker.  

• (Whisky)tonnen goesting! Je hebt zin om aan de afwasmachine van onze brasserie en als 

poetser te bewijzen dat je handen aan je lijf hebt. Je bent stipt ingesteld en flexibel naar 
werkuren toe.  

• Teamplayers: collega’s helpen, door dik en dun, en zelf hulp vragen wanneer nodig. Dat is wat 

we verwachten.  

• Een multifunctioneel bioritme: want je weet dat je binnen horeca in het weekend in de vroege 
uren wordt gepoetst en tot laat wordt afgewassen. 

• Efficiëntie en een autonome ingesteldheid, een meer dan tevreden gast is steeds prioriteit. 

• Vlotte communicatie in het Nederlands of Frans, zowel mondeling als geschreven. 

• Gelijkgezinde zielen: dealbreakers zijn de missie, visie en waarden van Het Anker niet 

uitdragen in al je doen en laten. 

 

En liefst ook: 
• Een gevoel voor humor.  

• Een “local”, woonachtig op fietsafstand van de brouwerij en beschikken over eigen vervoer. 

 

Interesse? 
Stuur dan snel jouw motivatiebrief en CV via vacatures@hetanker.be 

 
Kom vervolgens naar hier om ons te ontmoeten, want willen weten of je past in ons team (en we willen 

uiteraard onder de indruk zijn!) 

Al het voorgaande afgevinkt? Welkom bij Het Anker! 

mailto:vacatures@hetanker.be

