Upgrade Estate zoekt:
EEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMER MET VEEL GOESTING
voor de uitbating van het Prullenbos, één van de hospitality concepten
Het Prullenbos is een recreatiegebied bestaande uit een prachtige herberg met speelvallei, een nieuw groepsverblijf voor bedrijven, groepen en
verenigingen en een mooie vijver. Het domein en de gebouwen worden verhuurd voor seminaries, teamdagen, brainstormsessies, opleidingen,
meetings en feesten. De omgeving en de authenticiteit van het concept wordt door een brede doelgroep gesmaakt en is een ware trekpleister.

WAT JE MOET WETEN OVER ONS:
• Wij hechten bijzonder veel waarde aan de filosofie en de waarden van het concept
• Sfeer, ongedwongenheid en beleving staan centraal in het Prullenbos
• Wij zijn ervan overtuigd dat de groene omgeving mensen tot rust brengt
• De dynamiek in het Prullenbos kent geen grenzen
• Het Prullenbos behoort toe aan de bezielers van Upgrade Estate en maakt deel uit van hun visie en aanpak
• Wij bieden ondersteuning op diverse vlakken
• Het Prullenbos betreft een bedrijfsklaar concept zonder investering
WAT WE VOOR JOU IN PETTO HEBBEN:
•

Je hebt de eindverantwoordelijkheid over het ganse domein

•

Je baat het domein uit op zelfstandige basis in de visie en filosofie van het Prullenbos

•

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijks operationele leiding, de administratie, het personeel en het 		
commerciële luik.

•

Je bent het aanspreekpunt van het Prullenbos en doet de boekingen, rondleidingen, check-inns & outs, offertes
en planning van de Boskabanne en de Herberg.

•

Je regelt een vlotte en snelle afhandeling van technische mankementen en beheert het domein als een goede 		
huisvader

•

Je zorgt voor het behoud van het karakter van het Prullenbos
WIE KOMT HIERVOOR IN AANMERKING?

•

Zelfstandig ondernemer in hart en nieren

•

Gemotiveerd, communicatief en sociaal voelend

•

Een geboren organisatietalent

•

Administratief heel punctueel en planmatig sterk

•

Commercieel inzicht en aandacht voor details

•

Ordelijkheid en daadkracht zijn basiscompetenties

•

Je hebt goesting om het Prullenbos verder uit te bouwen

•

Een sterk duo of een koppel komt eveneens in aanmerking

CONTACTINFO
Kandidatuur richten tot HR- verantwoordelijke Sofie Liekens: sl@upgrade-estate.be Sofie Liekens: sl@upgrade-estate.be
Meer info op www.prullenbos.be of www.facebook.com/prullenbos

