
 

 

 
SW WEB opent midden 2021 een nieuwe activiteitensite in het centrum 

van Turnhout. We zijn een maatwerkbedrijf gericht op het aanbieden van 

duurzame tewerkstelling voor langdurig werkzoekenden. Voor de uitbouw 

van onze nieuwe site met volgende deelwerkingen: een tweedehands 

kledingwinkel, een Retouches-Atelier, een Geefpunt voor herbruikbare 

spullen, een Foodshop en Bistro, hebben wij een vacature voor: 

 

1 halftijdse werkleider Assistent-Maître 
 
Functie 
 

▪ U superviseert, instrueert en ondersteunt het zaalpersoneel. 

▪ U waarborgt een klantvriendelijke en kwalitatieve bediening. 

▪ U organiseert de werkzaamheden in de Bistro en Foodshop, plant activiteiten in, 

maakt uurroosters op, zorgt voor taakverdeling, geeft richtlijnen, biedt 

ondersteuning en werkt mee waar nodig. 

▪ U staat mee in voor opleiding en evaluatie van medewerkers. 

▪ U bent verantwoordelijk voor voorraadcontrole en bestellingen. 

▪ U staat in voor de afstemming tussen zaal- en keukenactiviteiten. 

▪ U rapporteert aan de coördinator. 

 

Profiel 
▪ U bent gedreven om in ons maatwerkbedrijf te werken. 

▪ U hebt kennis van bedieningstechnieken, -regels en volgorde. 

▪ U heeft productkennis en bent op de hoogte van HACCP en voedselveiligheid. 

▪ U kan leidinggeven, coachen en medewerkers motiveren. 

▪ U bent communicatief en constructief ingesteld. 

▪ U bent commercieel gedreven. 

▪ U bent stressbestendig, u weet van aanpakken en u neemt verantwoordelijkheid. 

▪ U bent in het bezit van een diploma hotelmanagement of gelijkwaardig door ervaring. 

 

Ons aanbod 
 
• Een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

• Verloning in functie van nuttige ervaring. 

• Aangename verlofregeling. 

• Een gevarieerde job binnen een gemotiveerd team met de nodige ruimte om, binnen 

de algemene doelstellingen, uw functie op een persoonlijke manier in te vullen. 

 
 

Hoe solliciteren? 
 
Schriftelijk, mét CV, voor 9 april 2021 aan vzw SW WEB tav Sophie Kempenaers, 

Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout, tel: 014/46 27 10, e-mail: 

Sophiek@webwerkt.be 

Meer informatie: www.webwerkt.be 

 

 
 

WEB vertrekt vanuit de competenties van zijn medewerkers. 

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele 

geaardheid, religie, handicap of nationaliteit… 
 

 

http://www.webwerkt.be/

