Batteliek is op zoek naar een dynamische en enthousiaste collega om ons afwasteam te vervoegen. Ben
jij de cruciale schakel die ons team verder helpt verankeren?
Batteliek? Batteliek is een plek waar uitvinden en ontdekken één worden. Dat is het opzet van het nieuwe
project van brouwerij Het Anker. Binnen onze Batteliek-wereld maken we alcoholvrije dranken, spirits,
bieren en serveren we heerlijke gerechten. Zin om jezelf mee onder te dompelen in een wereld van
goesting, creatie en zelfgemaakt aanbod? Neem deze vacature even bij de hand en ontdek jouw ideale
job!

Afwasmedewerker
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 vast uurrooster in een vijfdagenweek (van 15 tot max 23:30u) met maandag en dinsdag als
vaste vrije dagen
Een bedrijf met producten én collega’s waar je fier op kan zijn.

Wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•

(Bier)bakken motivatie. Je kiest niet zomaar een job als afwasmedewerker, je kiest voor Het
Anker.
(Whisky)tonnen goesting! Je hebt zin om aan de afwasmachine van onze 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 niet elk weekend thuis bent
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 Batteliek 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 we zijn met velen die willen weten of je past in
ons team (en we willen uiteraard allemaal onder de indruk zijn!)
Al het voorgaande afgevinkt? Welkom bij Het Anker!

