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Runner/Medewerker bediening voor Bar Bulot - Antwerpen - www.barbulot.be 

 
Als Runner werk je onder de leiding van de zaalverantwoordelijke ter plaatse. Je bent de 
verbindingspersoon tussen de keuken en de zaal tijdens de service, daarnaast help je de 
zaalverantwoordelijke bij het aanvullen en klaarzetten voor en na de service. 
 
Doel: 
Je bent een belangrijke schakel tussen de keuken en de zaal tijdens de service. 
 
Taken: 
Verantwoordelijk voor de taken die hem of haar worden toevertrouwd. 
 

- Voorbereiden van de dienst: 
o Servieten vouwen 
o Alle dienstmateriaal klaarzetten  
o Proper houden van de zaal, bar en office  
o Klaarzetten van de jouw post voor de dienst: 

▪ Plateaus proper maken 
▪ Alle serveermateriaal dat nodig is klaarzetten 

 
- Tijdens de dienst: 

o Je brengt de gerechten en benodigdheden op plateau naar de zaal. 
o Je brengt alle vuile borden en bestekken die werden afgeruimd naar de afwas 
o Je schikt alle vuile afwas volgens afspraak 
o Je spring indien nodig wat bij aan de afwas 
o Je brengt alle propere afwas terug naar de zaal en de keuken 

 
- Na de dienst: 

o Opruimen van de zaal en bar 
o Schoonmaken van je werkplek 

 
Wat vragen wij: 
We zijn op zoek naar mensen die passen binnen de visie van de Hertog Jan Restaurant Group. 
Een positieve uitstraling, juiste mentaliteit, teamspirit, de goesting om bij te leren en oog voor 
detail zijn heel belangrijk. Er wordt veel belang gehecht aan opleiding en begeleiding van 
nieuwe medewerkers. We zijn ervan overtuigd dat iedereen in iets goed is en zien het als een 
uitdaging hun medewerkers zowel op persoonlijk als professioneel vlak mee te laten groeien 
met hun bedrijf. 
 
  

http://www.barbulot.be/
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Aanbod & Voordelen: 
- Je werkt binnen de Hertog Jan Restaurant Group, dit biedt de medewerkers de kans 

om door te groeien indien ze dit wensen. 
- Je komt terecht in een jong en dynamisch team. 
- Leerrijke job met uitdagingen. 
- Een eerste ervaring is geen must. 
- Er wordt steeds een doorgedreven in house training voorzien bij aanvang van de job. 
- Voltijds contract met 5 dagen werkweek 
- Vrije dagen op zondag en maandag 
- Er is veel aandacht voor een goede work/life balance en welzijn op het werk. 

 
Bereikbaarheid: 
Centraal gelegen in hartje Antwerpen - Lange Gasthuisstraat 
(op de site van hotel Botanic Sanctuary Antwerp) 
 
Hoe solliciteren: 
Leuk dat je interesse hebt in onze vacature. 
Heb je bijkomende vragen of wil je je kandidaat stellen? 
Stuur dan een mail naar vacatures@hertog-jan.com  
 
Vermeld zeker de volgende gegevens: 

- Naam en voornaam 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- CV met opleiding, stages en werkervaring 
- Foto 
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