
RESTAURANT 

DAMIER
JOIN OUR TEAM

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde F&B Manager om ons team 

te versterken .  

Ben jij de man/vrouw die we zoeken? 

F&B  Manager  (voltijds)

Hotel Damier is een 4*-hotel gelegen in het centrum van Kortrijk . 
Het hotel bestaat uit 65 kamers , restaurant , brasserie en cocktailbar Sprezza . 

Je bent een belangrijke spilfiguur in de verschillende F&B- 
departementen .
Je geeft leiding aan een team : ontbijt , brasserie , restaurant , cocktailbar 
'Sprezza ' ,  banketten en seminaries .
Je staat met beide voeten in de operaties , je bent het gezicht van 
restaurant Damier , dit elke avond vanaf 19h00 , van dinsdag t .e .m . 
zaterdag .
Optimalisatie van service en kwaliteit en coaching de medewerkers .
Administratieve opvolging van de verschillende venues .
Je geeft uitvoering aan de budgetten en houdt de resultaten van elke 
activiteit in de gaten .
Invulling en organisatie van evenementen behoort tot jouw 
takenpakket , er is zeker plaats voor je eigen inbreng .

TAKEN

Als F&B Manager ben je zowel operationeel als administratief 
verantwoordelijk voor het volledige F&B departement . 
Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden : 



JOIN OUR TEAM

Met een opleiding hotelschool/hotelmanagement (of gelijkaardig door 
ervaring).
Die bereid zijn om zich flexibel op te stellen .
Woonachtig in West- of Oost-Vlaanderen .
Met een goede beheersing van de talen Nederlands , Frans en Engels .

Mail je cv met  foto naar gm@hoteldamier.be 
ter attentie van Catherine Debal 

 

Alle cv 's worden discreet bekeken . 
 

Verder nemen we kandidaten in aanmerking : 

Hotel Damier maakt deel uit van een internationale holding , Damier 
Group . 
We bieden een heel goede verloning . 
Uitdaging , dynamiek , creativiteit , . . . is dagelijks aanwezig in deze job . 

PROFIEL

Voor deze vacature gaan we op zoek naar een ambitieus persoon met een 
ruime ervaring in F&B . 
De ideale kandidaat voor deze functie beschikt over volgende 
vaardigheden , competenties en ervaring : 

Je bent servicegericht , flexibel en een echte coach .
Je hebt ervaring als leidinggevende binnen een servicegerichte 
omgeving (hotel , restaurant , . . .)
Gedreven , positief ingesteld .


