
VACATURE: 
ALLROUND MEDEWERKER (+- 10u/week)

 

Administratieve ondersteuning en klantenbezoeken

Begeleiding van business-events

Wanneer er bedrijfsevenementen zijn ( > 10 personen) sta je in voor het verzorgen van de lunch. 

Onderhoud en hygiëne

Je hebt bij voorkeur minimum 2 jaar ervaring in event- of communicatiemanagement. Je bent onmiddellijk beschikbaar.
Je werkt op freelance basis of als zelfstandige in bijberoep.
Daarnaast beschik je over sterke interpersoonlijke skills. Je woont in de regio Mechelen/Bonheiden en je kan je gemakkelijk
verplaatsen naar de Hottentothoeve. 
Je werkt nauwgezet en hebt oog voor detail.
Je bent communicatief en gaat graag met mensen om.
Je bent proactief en je kan plannen en organiseren.
Je kan goed communiceren zowel schriftelijk als mondeling.
Je hebt kennis van moderne informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook).
Je bent bereid tot weekend- en avondwerk in een flexibel werkrooster.

Een leuke werkplaats te midden van het groen. 
Je maakt deel uit van een dynamisch team. 
Je krijgt de verantwoordelijkheid over een afwisselend en uitdagend takenpakket. 
Een marktconforme verloning en leuke extra’s.
Interesse? Stuur jouw cv en gegevens naar sofie@hottentothoeve.be voor eind juli 2021. 

Wie zijn wij?
Hottentot is erfgoed, een plaats waar unieke momenten worden vastgelegd, nieuwe concepten worden bedacht of waar men gewoon
tot rust kan komen. De authenticiteit en eenvoud zorgen voor een optimale cultuur-historische beleving.
Onze missie is om jong en oud laten kennismaken met de natuur en het traditionele boerderijleven. De 350-jaar oude schuur is
voorzien van modern comfort zodat iedereen, inclusief ondernemers, er terecht kan.

Naast het materiële erfgoed is er op de locatie ook immaterieel erfgoed te bewonderen. Georges en Gloria, de twee trekpaarden,
worden opgeleid om boomstammen te trekken. Ze doen terugdenken aan de landbouwactiviteit die er tot aan de eeuwwisseling was.
Onze waarden zijn authenticiteit, vriendelijkheid, professionaliteit, ondernemerschap en milieubewustheid.

Voor onze locatie, zijn we op zoek naar een allround medewerker.
 
Wat verwachten van jou als allround medewerker?
Jij bent het aanspreekpunt voor nieuwe en bestaande klanten. 

Je zorgt voor:

        Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van de Hottentot mailbox en stelt de daarbij horende offertes en facturen op. 
        Je plant zelf klantenbezoeken in en ontvangt hen op vaste momenten (in overleg) om hen rond te leiden op onze locatie.

       Je beheert de nodige bestellingen (o.a. ontbijt, lunch, etc). Je voorziet wat nodig is van producten voor de volgende    
       dagen/weken, je geeft de bestelling door en volgt dit mee op.

        Dit houdt onder andere in: ontbijt klaarzetten, het nakijken en aanvullen van de koffiemachine, servies klaarleggen en afruimen, 
       de lunch klaarzetten, eventueel bedienen tijdens de lunch.

       Je ondersteunt ons bij het klaarzetten van het materiaal. Je ziet erop toe dat de locatie ordelijk en net is en steekt indien nodig 
       de handen uit de mouwen.

Wie ben jij?

Wat bieden wij?


