
BARMAN/BARVROUW 

Functieomschrijving: 
We zoeken een echte barpersoonlijkheid, met passie en talent voor dranken en 

cocktails. 

Je schenkt dranken en bereidt cocktails, en serveert deze waar nodig aan de toog of 

aan tafel. 

Je werkt in een klein maar gemotiveerd team. Je focus ligt op de kwaliteit van je 

werk, en op een topservice aan je gasten. Je krijgt de kans om je verder bij te 

scholen waar nodig. 

Je bent sociaal en vlot in de omgang, zonder je professionaliteit uit het oog te 

verliezen. Je bent sterk gericht op kwaliteit en service. Je werkt gefocust en 

doelgericht. Je behoudt overzicht en controle over je werk. Een tevreden klant geeft 

je een sterke voldoening. Je voelt je goed in een team, en vindt het belangrijk dat 

teamleden elkaar versterken. Maar je houdt ook focus op je eigen 

verantwoordelijkheden. 

• Cocktailrecepten met of zonder alcohol uitwerken 

• De betaling voor de consumpties innen 

• De dranken klaarmaken en aan de toog, in de zaal, op het terras aan de 

klant serveren 

• De glazen afwassen 

• De klant ontvangen en de bestelling van dranken opnemen 

• De ruimtes en de bar inrichten en opnieuw op orde zetten 

• De tafels, toog afruimen De bar- en zaaluitrusting onderhouden en 

schoonmaken 

• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen Bestellingen plaatsen 

• Zelfstandig werken 

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

• Regels en afspraken nakomen 

• Resultaatgerichtheid 

• Zin voor nauwkeurigheid hebben 

• Samenwerken als hecht team 

• Omgaan met stress 

• Creatief denken (Inventiviteit) 

• Commercieel zijn 

• Contactvaardig zijn 

• Leervermogen hebben 

• Plannen (= ordenen) 

• Klantgerichtheid 

Aantal overblijvende jobs: 1 

Plaats tewerkstelling: GULDE SCHOEN 

Melkmarkt 37-39  

2000 ANTWERPEN  

Type contract: Vaste Job 

Type job: Voltijds 

Arbeidscontract: Onbepaalde duur 

Aanbod en voordelen: 
info@guldeschoen.be 

Tijdsregeling: Dagwerk , Weekend 

Gezocht profiel 
Wijzig 

Werkervaring: Minstens 2 jaar ervaring 

Studies: » Geen specifieke studievereisten 



Algemene vereisten: 
. 

Talen: • Engels - zeer goed 

• Nederlands - zeer goed 

Sollicitatieprocedure 
Wijzig 

Contactpersoon: Heer Sidney Lachdaf 

HR manager  
Sollicitatie-adres: GULDE SCHOEN 

Melkmarkt 37-39  

2000 ANTWERPEN  

Sollicitatie via: • E-mail: info@guldeschoen.be 

Beroepsprofiel 
Wijzig 

Competentiesjabloon: Barman 

Jobdomeinen: • Horeca en toerisme 

Competenties 
Wijzig 

Jobgerelateerd: • De klant ontvangen en de bestelling van 

dranken opnemen 

• De dranken klaarmaken en aan de toog, in 

de zaal, op het terras aan de klant serveren 

• De betaling voor de consumpties innen 

• De tafels, toog afruimen 

De bar- en zaaluitrusting onderhouden en 

schoonmaken 

• De glazen afwassen 

• De ruimtes en de bar inrichten en opnieuw 

op orde zetten 

• De goederen ontvangen en ze opbergen 

(biervaten, flessenrekken, ...) 

• Cocktailrecepten met of zonder alcohol 

uitwerken 

• Cocktails samenstellen op vraag van de 

klant 

• De kassa bij het begin van de werkdag 

controleren 

De kassa-inhoud bij sluiting tellen 

Persoonsgebonden: • Klantgerichtheid 

• Resultaatgerichtheid 

• Commercieel zijn 

• Regels en afspraken nakomen 

• Zin voor nauwkeurigheid hebben 

• Omgaan met stress 

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende 

omstandigheden (flexibiliteit) 

• Samenwerken als hecht team 

• Creatief denken (Inventiviteit) 

• Plannen (= ordenen) 

• Zelfstandig werken 

 


