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KELNER - ONTBIJTMEDEWERKER (M/V) 
 

Departement: Food & Beverage (Brasserie Gosset)  

Uurrooster: 5 dagen van 7u-11u (20u/week) ;  dagwerk + weekendwerk  

Contract: Contract van onbepaalde duur 

 

Dîner-Privé, gelegen in Groot-Bijgaarden, en behorende tot de top 10 traiteurs van België, is een cateringbedrijf 
dat garant staat voor hoogkwalitatieve gerechten en professionele bediening. 
 
Brasserie Gosset is in de ruime Brusselse regio populair om zijn klassieke Vlaamse keuken, aangevuld met fijne 
seizoenssuggesties. Onze bar is een geliefd trefpunt voor hotel- en seminariegasten, maar ook voor heel wat 
mensen uit het Brusselse die er afspreken voor een after-work drink. 
 
Jobinhoud 

 
Om verder te bouwen aan ons succes zijn wij op zoek naar een (m/v) Kelner voor het ontbijt: 
 
* je bent verantwoordelijk voor het serveren van koffie en ontbijt 
* je vult het buffet aan 
* je rekent af met de klanten 
* je werkt van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 11 uur, 
* je bent een echt ochtendmens, je hebt steeds voor iedereen een vriendelijk woord 
 

Profiel 

 

* Je bent minimaal 2-talig (Nederlands - Frans) 
* Je heeft reeds ervaring als Kelner. 
* Je kan zelfstandig werken 
* Je hebt een representatief voorkomen en goede sociale vaardigheden, gastvrijheid en vriendelijkheid is  
   vanzelfsprekend. 
* Teamplayer 
* Hands on mentaliteit 
* Flexibel 
* Nauwkeurig met oog voor detail 
* Stressbestendig 
 

Ons aanbod: 

 
U komt terecht in een dynamisch bedrijf met ruimte voor verdere ontwikkeling van je talenten. We bieden een 
job aan in een aangename werkomgeving met een jong team en flexibele arbeidsuren. 
Een vaste deeltijdse aanwerving, aantrekkelijke verloning aangevuld met extra legale voordelen. U werkt van 
maandag tot vrijdag van 7 uur tot 11 uur. 
 

Geïnteressseerd?  Stuur uw CV + motivatiebrief naar Jan Verhelle via jan@gosset.be   
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