Over De Warande
De Warande vzw is een Vlaamse (zaken)club, gelegen in het hart van Brussel. Het huis telt 1600 leden,
allen toonaangevend voor de sector waarin zij actief zijn. Sinds 1988 verwelkomt het team van De
Warande deze leden dagelijks in het statige Hotel Empain, waar zij deelnemen aan events, lunchen in
het restaurant of elkaar ontmoeten in salons of vergaderzalen. Meer info op www.dewarande.be.

Administratief medewerker onthaal en facilities (m/v)
Voor het opvolgen van onze facilities en het verwelkomen van onze leden en hun gasten zijn we op
zoek naar een sympathieke man of vrouw des huizes die de praktische kant van het reilen en zeilen
van de club op zich neemt. Aan het onthaal ben jij het eerste contactpunt van de leden met de club
en een aanspreekpunt voor alle praktische vragen van bezoekers. Bovendien verzorg je daarnaast
ook de facilities: in samenwerking met onze leveranciers zorg je ervoor dat het prachtige historisch
pand elke dag tot zijn recht komt. De Warande telt twee volledig uitgeruste keukens, vergaderzalen
en salons die een constante technische opvolging vereisen door onze leveranciers. De planning en
opvolging van het facilitaire luik van de club is een boeiende uitdaging: het maakt de passage van
onze leden in hun clubhuis tot een aangename verblijf zonder zorgen.

Takenpakket
Onthaal, zowel telefonisch als fysiek
Correspondentie met leden
Postbedeling
Voorzien van menukaarten, naamkaartjes, restaurant en parkinglijsten
Voorzien van bloemen en andere decoratie
Registratie van gegevens in het CRM-systeem
Contacten met onderhoudsleveranciers
Onderhandelen over onderhoudscontracten
Aansturen klusjesman en voiturierdienst

Wat bieden wij jou?
Een voltijds contract van onbepaalde duur
Een aantrekkelijke functie in een prestigieuze werkomgeving
Een werkplek die goed bereikbaar is, op 10 minuten wandelen van het centraal station
Een aantrekkelijk salarispakket met maaltijdcheques, groepsverzekering en een abonnement voor
openbaar vervoer.

Vereisten
Een bachelordiploma (bij voorkeur in de richtingen Facilitair management, Hotel Management of
Office Management)
Uitstekende kennis van het Nederlands
Voldoende noties van Frans en Engels
Uitstekende kennis van MS Office
Je bent joviaal, extravert en hebt oog voor detail.
Je bent van nature technisch aangelegd.

Interesse?
Bezorg ons voor 15 september een cv met motivatiebrief via officemanager@dewarande.be.
Bij vragen over deze vacature kan je ons bereiken via 02/549 51 18.

