nICE! Roomijs & Sorbet zoekt
gerant ijssalon (m/v)
Wie is nICE! – Roomijs & Sorbet ?
nICE! produceert en verkoopt sinds 2015 ambachtelijk room- en sorbetijs via haar ijssalons in
Huldenberg en Overijse. Voorverpakt ijs wordt verkocht via lokale supermarkten en speciaalzaken en
nICE! verhuurt mobiele ijstogen voor events, feesten en festivals.
In het voorjaar 2019 start nICE! een nieuw verkooppunt in de Smaakmarkt te Mechelen (foodmarkt),
we bouwen onze webshop uit en er staan nog heel wat projecten op stapel.
Om deze groei te kunnen realiseren zijn we op zoek naar extra vaste medewerkers om ons huidig
team van medewerkers uit te breiden.
Om deze groei te kunnen realiseren zijn we op zoek naar een gerant(e), rechterhand van de
zaakvoerders voor de uitbating van een ijssalon in Huldenberg of Overijse. Ben jij een ondernemend
persoon en voel je de kriebels om je eigen zaak te beheren en verder uit te bouwen? Lees dan zeker
verder.
We zoeken een gerant voor 2 ijssalons:
-

Huldenberg

-

Overijse

Je bent
-

In staat om zelfstandig en oplossingsgericht te werken;

-

Resultaatsgericht, creatief en praktisch ingesteld;

-

Een leiderstype met commerciële feeling;

-

Energiek en werken in een horeca-omgeving motiveert je;

-

Leergierig en vindt het leuk om met een gepassioneerd team samen te werken;

-

Punctueel en signaleert tijdig problemen;

-

In de wieg gelegd om invulling te geven aan service en klantvriendelijkheid;

-

Ordelijk en zorgzaam in het navolgen van de hygiënecodes;

-

Bereid tot avondwerk en werken tijdens het weekend en op feestdagen;

-

Je er van bewust dat je werkuren even wisselend kunnen zijn als het weer;

-

Vlot in het begrijpen en spreken van Nederlands en hebt noties van Frans en Engels;

-

Stressbestendig en communicatief.

We bieden
-

Een fulltime functie bij nICE! met een motiverende verloning, gedeeltelijk in functie van de
gerealiseerde omzet;

-

Een interne opleiding tot gerant waarbij alle facetten van de job aan bod komen;

-

Een leerzame plek voor mensen met passie voor de horeca;

-

Een mooie volledig nieuwe en uitgeruste winkel;

-

Een aangename werkplek omringd door dynamische en gedreven collega’s.

Een overzicht van het takenpakket
ADMINISTRATIEF:
•

Je bent mede - verantwoordelijk voor het personeel (vast, flexi, extrta, studenten) op het vlak
van aanwerving, opleiding en coaching.

•

Je maakt de werkplanning op.

•

Je staat in voor het stockbeheer, opvolgen bestellingen, ….

•

Je hebt de vrijheid voor het deelnemen aan en organiseren van evenementen of het nemen
van andere marketinginitiatieven, etc.

PRAKTISCH:
•

Algemene coördinatie en organisatie tijdens de openingsuren van het ijssalon;

•

Barfunctie: warme en koude dranken schenken en serveren;

•

Take-away functie: verkoop aan de scheptoog;

•

Koude keuken: ijscoupes klaarmaken en serveren;

•

Zaalfunctie: bestellingen opnemen, opdienen en afhandelen;

•

Voorbereidende werkzaamheden in de keuken, verbruikszaal en terras;

•

Nauwe samenwerking, coördinatie en vlotte communicatie met de overige teamleden;

•

Algemeen onderhoud, schoonmaak en afwas.

Startdatum: onmiddellijk of te bespreken
Solliciteren: Stuur CV + begeleidende brief naar info@n-ice.be
Meer informatie over nICE! kan u terugvinden op www.n-ice.be

