
  
                

 
Barverantwoordelijke 

CENTRAAL VLAANDEREN 
 
Bij Arenal is sport heilig! We zijn dan ook allemaal gepassioneerde sporters & 100% 
teamplayers. Vanuit die overtuiging streven we om dagelijks beter te doen, verwondering te 
creëren, en zo al onze klanten – jong of oud, sportief of niet-sportief, … – een TOP-moment te 
schenken. 
 
 
WAT JIJ DOET  

Als Barverantwoordelijke werk je onder de verantwoordelijkheid van de clubmanager.  Je bent 
gepokt en gemazeld in de horeca, met een hart voor de klant en passie voor leiderschap. Zo 
werkt jouw enthousiasme aanstekelijk en motiveer je jouw team als geen ander. 
 

 Je bent verantwoordelijk voor het beheer van alles wat betrekking heeft tot het horeca 
gedeelte 

 Je bent het aanspreekpunt voor leveranciers met betrekking tot het horeca gedeelte 
 Je waakt permanent over het kwaliteitsniveau binnen het horeca segment 
 Je geeft leiding aan het barteam, werft nieuwe medewerkers aan, zorgt voor opleiding en 

coaching 
 Je maakt de wekelijkse personeelsplanning op voor het barteam 
 Je staat samen met het ganse team garant voor een uitstekende service en beleving 

voor onze klanten 
 

Kortom, voorzie je samen met je team, een excellente allround Arenal service waarmee je 
onze Arenallers een onvergetelijk jaar bezorgd en nieuwe sportievelingen aantrekt naar onze 
clubs! 
 
 
WAAROM WILLEN WE JOU IN ONS TEAM 

 Je hebt een passie voor sport in het algemeen 
 Je hebt reeds horeca ervaring, ervaring in keuken is een plus 
 Je hebt leidinggevende ervaring in de horeca 
 “Leading by example” en mensen constructief aansturen in de horeca is een no-brainer 
 Je communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels 
 Je bent woonachtig in Centraal Vlaanderen (as Antwerpen – Brussel) 

 
 

 
BEN JIJ…? 

 Open voor avond- en weekendwerk 
 Een zelfstandige werker met een hands-on-mentaliteit 
 Sportief en hebt je een passie voor padel in het bijzonder 
 Positief, enthousiast en dynamisch ingesteld 
 Klantgericht, flexibel en stressbestendig 

 
 
WAT HEBBEN WE JOU TE BIEDEN 

 Fantastische opportuniteit in een sterk groeibedrijf 
 Jong & dynamisch team met een informele bedrijfssfeer 
 Een functie met veel autonomie en ruimte voor eigen ideeën 
 Contract van onbepaalde duur 
 Competitief loonpakket, aangevuld met leuke extra’s (maaltijdcheques, 

groepsverzekering, …) 
 
Klaar om te knallen?  
Stuur je CV naar lieselotte@arenal.be en blaas ons van onze sokken! 
 


