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CultuurCafé De Grote Post is het kloppende hart van het cultuurcentrum in Oostende. Momenteel 
kijken we uit naar een gepassioneerde 
 

BARVERANTWOORDELIJKE: een groot organisatietalent met een 

gastvrije persoonlijkheid. 
 
Functieomschrijving 
__________________________________________________________________________________ 

 je schept een ontspannen sfeer en garandeert een vriendelijk onthaal 
 je staat in voor het vlot functioneren van de baractiviteiten 
 je garandeert orde en netheid in de bar  
 je zorgt voor de nodige decoratie en toebehoren 
 je bereidt de bar voor op de service: voorraad controleren, frigo’s aanvullen, benodigdheden 

klaarzetten 

 je zorgt voor de mise en place van aperitieven, cocktails en longdrinks: decoratie, 
fruitsappen, fingerfood, … 

 je bereidt en serveert koude en warme drankjen: cocktails, wijn, bier, koffie, soft drinks ... 

 je geeft klanten uitleg over de samenstelling en smaak van de dranken en laat hen proeven 

 je bereidt eventueel kleine koude en warme snacks en ijsbereidingen 

 je rekent af en registreert correct betalingen 

 je verzamelt en sorteert het leeggoed en wast glazen af 

 je reinigt de bar en onderhoudt de tapkast 

 je maakt bestellingen op en adviseert voor de samenstelling van de drankenkaart 

Profiel 
__________________________________________________________________________________ 

 je bent enthousiast, vlot en sociaal en flexibel inzetbaar 
 je hebt oog voor efficiëntie, service en netheid 
 je kunt zelfstandig werken 
 je hebt ervaring in de horeca 
 weekendwerk en avondwerk is voor jou geen probleem 
 je bent vriendelijk, zeer stressbestendig en kan vlot samenwerken in teamverband 
 je spreekt vloeiend Nederlands 

Aanbod 
__________________________________________________________________________________ 
 
Unieke kans om aan de slag te gaan in een schitterend kader binnen een succesvolle zaak met een 
dynamisch team. We bieden een voltijds contract van 38 uur per week met mogelijkheid tot legale 
overuren. In eerste instantie van beperkte duur (3 maanden), nadien de mogelijkheid tot omzetting 
naar een contract van onbepaalde duur. Uren in overleg te bepalen en passende verloning. 
 
Interesse? Bezorg ons je motivatie en CV op cultuurcafe@degrotepost.be 

http://www.degrotepost.be/cultuurcafe

