Etes-vous accueillant, aventureux, créatif et commercial? Avez-vous l’ambition de démarrer votre propre
entreprise dans le secteur hôtelier? Nous avons une merveilleuse opportunité pour vous ! Nous
recherchons un gérant pour notre Clubhouse du Golf Club Enghien.

Etes-vous celui qui va donner un sens qualitatif et accueillant à cet endroit magnifique ?

Entrepreneur ou Couple Horeca

Dans cette fonction vous serez responsable de l’ensemble des opérations et des résultats de l’Horeca. Le
service et les produits fournis doivent correspondre à la grande qualité du reste du site. Nos membres et invités
sont habitués à déguster de délicieux plats et boissons, dans une véritable ambiance accueillante.

Nous vous recherchons si vous souhaitez devenir la carte de visite de cet endroit. Vous assumez la
responsabilité de toute l’équipe et vous assurez une atmosphère conviviale, avec une excellente nourriture et des
boissons. Vous parlez néerlandais/français et avez l’expérience nécessaire pour être responsable d’une
entreprise de restauration de cette taille. Notre préférence va vers un entrepreneur en duo, dans lequel l’une des
personnes s’occupe de la cuisine et l’autre assure le service en salle.

Nous offrons une excellente occasion de se développer dans une société dynamique, sans risquer de gros
investissements. Le loyer mensuel est lié au chiffre d’affaires. Le niveau actuel des ventes promet la possibilité
d’un bon à très bon rendement. Les propriétaires du parcours de golf sont prêts à investir dans la croissance de
l’entreprise.

Etes-vous celui que nous recherchons? Si oui, envoyez un mail à clubmanager@golfclubenghien.com!

Bent u gastvrij, avontuurlijk, creatief en commercieel? En heeft u ambitie om voor uzelf te beginnen in de
horeca, dan hebben wij een prachtige mogelijkheid voor u. Wij zoeken een uitbater voor het clubhuis van
Golf Club Enghien, te Edingen.

Bent u diegene die op een kwalitatieve en gastvrije manier invulling gaat geven aan deze prachtige locatie?

Horeca Ondernemer of Echtpaar

In deze functie bent u verantwoordelijk voor de gehele exploitatie en het resultaat van de horeca. De
dienstverlening en het product moet aansluiten bij de hoogwaardige kwaliteit van de rest van de locatie. Onze
leden en gasten zijn gewend zijn om te genieten van heerlijk eten en drinken en oprechte gastvrijheid.

Wij zijn op zoek naar u als u het visitekaartje wilt zijn op deze geweldige locatie. U draagt verantwoordelijkheid
over het gehele team en zorgt voor een zeer gastvrije omgeving met heerlijk eten en drinken. U spreekt
Frans/Nederlands en heeft de benodigde werkervaring om eindverantwoordelijk te zijn voor een horeca bedrijf
van dit formaat en niveau. Onze voorkeur gaat uit naar een ondernemer duo waarvan de ene persoon de keuken
op zich neemt en de andere de bediening.

Wij bieden een prachtige kans om mee te groeien in dit dynamische bedrijf zonder het risico van grote
investeringen. De maandelijkse pacht is omzet gerelateerd. Het huidige omzetniveau geeft de mogelijkheid tot
een goed tot zeer goed rendement. De eigenaren van de golfbaan zijn bereid om mee te investeren in de groei
van het bedrijf.

Ben u degene die wij zoeken? Zo ja, stuur dan een mail naar clubmanager@golfclubenghien.com!

