Met schwung & swing in onze horeca
Vacature uitbating bar, restaurant en zalen
Als uitbaters van het horecagedeelte van Winge Golf & Country Club ligt
de golfwereld aan je voeten. Letterlijk, want je zaak kijkt uit op het begin en einde
van onze 18 hole Championship Course. En figuurlijk, want je hebt de kans om
het horecagedeelte in dat Clubhuis – een bar, een restaurant en vergaderzalen –
schwung & swing te geven. Grijp die once-in-a-lifetime opportunity.

Wie ben je?
Je bent een koppel of een duo. Twee mensen met flink wat horecaervaring die als zelfstandig ondernemers hun schouders onder de uitbating van
onze bar, restaurant en zalen willen zetten. Investeren? Niet nodig, alles is
instapklaar. Bij Winge Golf & Country Club kun je als horeca-ondernemer à la
minute je slag slaan.
Je maakt het graag aangenaam voor iedereen. Je bent discreet en
gereserveerd. Je werkt tegelijkertijd professioneel en commercieel voor onze
klanten, leden en bezoekers. Die stellen de inventieve en creatieve toets van je
menu’s op prijs. Een event organiseren? Je ruime horeca-ervaring is een troef.

Wat ga je doen?
×
×
×
×
×
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Je bent helemaal verantwoordelijk voor de uitbating van onze horeca,
die je voor eigen rekening runt
Je organiseert of werkt mee aan events in onze vergaderzalen
Je bouwt een keuken met moderne twist uit: gerechten voor het
restaurant, maar ook snacks en broodjes (om mee te nemen op de baan)
Je plant en coördineert – in samenspraak met Winge Golf – de vele
evenementen in de vergaderzalen
Je verzorgt, samen met een team dat je zelf samenstelt, een klantvriendelijke service voor leden en bezoekers
Jullie zijn de huismeester van de club: ’s avonds sluiten jullie het domein

Hoe ga je dat doen?
×
×
×
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Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de
hygiëne van bar en restaurant (volgens HACCP en geldende normen)
Je denkt in oplossingen en werkt ze ook uit
Je werkt nauw samen met het management van de club
Je bent flexibel en werkt ook graag tijdens weekends en feestdagen

Wie is Winge Golf & Country Club?
Winge Golf & Country Club telt zo’n 750 leden, waarvan 100 jongeren
van 7 tot 21 jaar – waardoor er ook veel ouders naar de club komen. Elke
(toekomstige) golfliefhebber is hier welkom. Er vinden meer dan 150
golfactiviteiten per jaar plaats, ook voor spelers van andere clubs. Allemaal
mensen die uit de zetel thuis springen, een gezond luchtje willen scheppen en
graag andere golfliefhebbers ontmoeten.
Ons domein is ook een betoverende omgeving voor een event, bedrijfsof familiefeest. Daardoor is er bijna altijd wat te doen, en de uitbaters van de
horeca spelen daarin een centrale rol.
Het terrein zelf? We hebben een 18 hole Championship Course, op 70
ha aangelegd, en een 4 hole Compact Course. De volledige lengte bedraagt
ongeveer 6 km, golfspelers leggen dan ongeveer 10 km af. En of ze honger en
dorst hebben achteraf? Op het mooiste terras van Vlaams-Brabant praten ze bij
en genieten ze na.

Waar is Winge Golf & Country Club?
Winge Golf & Country Club is vlot bereikbaar en ligt in het prachtige
heuvelachtige Hageland op ongeveer 10 km van Leuven en Aarschot en 15 km
van Diest en Tienen. Naar Brussel is 50 km.

Breng jij schwung & swing in onze horeca?
Stuur een mailtje met je gegevens en je horeca-ervaring naar Caroline
Willems: caroline@wingegolf.be. Met het management van de club beoordelen we
dan je kandidatuur.
Je krijgt altijd antwoord. Zien we iets in jou (en we spreken nog altijd
over een koppel of duo)? Dan nodigen we je uit voor een verkennend gesprek
hier ter plaatse.
We kijken alvast uit naar jouw enthousiasme om schwung & swing in
onze horeca te brengen.
Winge Golf & Country Club
Leuvensesteenweg 254, 3390 Sint-Joris-Winge
info@wingegolf.be · 016 63 40 53
www.wingegolf.be

