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Vacature Maître d ’hotel :  

Algemeen  : 

Auberge du Pêcheur te Sint-Martens-Latem is alom gekend omwille van zijn unieke 

locatie langs de oevers van de Leie. De zaak beschikt over een prachtige brasserie 

gelegen langs de Leie, 32 kamers en diverse feest- & seminariezalen. 

Auberge du Pêcheur maakt deel uit van Stars of Flanders, waartoe eveneens Hotel 

Serwir te Sint-Niklaas, brasserie Charl's te Knokke, het Gosset Hotel te Groot-Bijgaarden 

en traiteur Diner Privé behoren. 

Meer info is terug te vinden via: www.stars-of-flanders.be 

Om verder te bouwen aan ons succes zijn we op zoek naar een (m/v/x) maître d ’hotel 

voor in de brasserie. 

Functieomschrijving : 

Met een grote, gemeende glimlach ben jij het eerste aanspreekpunt om onze gasten 

warm en gastvrij te verwelkomen in de brasserie. Je zorgt ervoor dat iedere gast 

een onvergetelijke ervaring beleeft en dit vol lof en enthousiasme zal verder vertellen. 

Als maître d ’hotel  ben je verantwoordelijk voor het runnen van de brasserie en het 

dagdagelijks management van de zaalmedewerkers. 

Taken : 

• Het beheren en controleren van de reservaties en bijhorende zaalplanning 

o lunch en diner 

• Operationeel aansturen en meewerken tijdens de service  

o Hierbij geen angst hebben om de mouwen zelf omhoog te steken 

• Optimaliseren van de werking van de service: efficiënter en praktischer 

• Voorraad opvolgen en bestellingen doorgeven (dranken, … ) 

• Controle en stockage goederen (dranken, dry-stock, ...) 

• Werken volgens Haccp-normeringen 

• Goede communicatie naar de keuken toe 

Persoonsgebonden competenties : 

Voor deze positie gaan we uiteraard op zoek naar een kandidaat met ervaring in de 

horeca en in een leidinggevende rol. Belangrijk is dat je over nodige maturiteit beschikt 

om een team aan te sturen,  

Verder kun je je vinden in volgende omschrijving: 



  

• Je bent iemand met sterke communicatieve- en mensgerichte vaardigheden 

• Je draagt verantwoordelijkheid en zorgt voor een goed verloop van de service 

• Een flexibele ingesteldheid en geen probleem met avond of weekend werk 

• Je bent positief ingesteld en kunt dit ook overdragen op anderen 

• Team-player die zelfstandig kan werken 

 

Wij bieden :  

• U komt terecht in een jong en dynamisch team waar u een mooie ervaring kan 

opbouwen 

• U heeft doorgroeimogelijkheden binnen de groep “Stars of Flanders” 

• U werkt voor een betrouwbare werkgever 

• Een contract van onbepaalde duur aan aantrekkelijke verloning aangevuld met 

extra legale voordelen 

• U werkt in een 5-dagen systeem met 2 vrije dagen (bespreekbaar)  

 

Plaats tewerkstelling : 

Auberge-du-pecheur 

Pontstraat 41 

9830 Sint-Martens-Latem 

Solliciteren via : 

 payroll@stars-of-flanders.be 

 

 

 

 


