
 
 

 
 

 

 
HERTOG JAN *** RESTAURANT GROUP Loppemsestraat 52 – 8210 Zedelgem Belgium  

 

 

FLEXI Afwasser voor Bar Bulot - Antwerpen - www.barbulot.be 

 
 
Steek jij graag de handen uit de mouwen en ben jij niet vies van vuile vaat ? 
 
Als afwasser werk je onder de leiding van de zaalverantwoordelijke ter plaatse. Je bent een 
belangrijke schakel in het restaurant en zal instaan om ’s avonds 2 à 3 dagen per week te 
werken van 19u30 tot 24u. 
Aan de hand van moderne vaatwasmachines verloopt de afwas heel vlot. 
 
 
Wat vragen wij: 
We zijn op zoek naar mensen die zelfstandig kunnen werken en passen binnen de visie van de 
Hertog Jan Restaurant Group. We vinden een positieve uitstraling, juiste mentaliteit, 
teamspirit, de goesting om te werken heel belangrijk.  
 
 
Aanbod & Voordelen: 

- Flexi voorwaarden (brutoloon = nettoloon) 
- Aantrekkelijke verloning 
- 2 à 3 dagen per week van 19u30 – 24u 

 
 
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   

http://www.barbulot.be/
mailto:vacatures@hertog-jan.com
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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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