
Ben jij... 
• Ondernemend en graag zelfstandig bezig;

• Een bezige bĳ  die er van houdt fysiek actief te zĳ n;

• Gastvrĳ , vriendelĳ k en altĳ d klaar met een helpende hand;

• Iemand die er op uit is kwaliteit te leveren, zowel in service als producten;

• Voldoende thuis in administratieve taken en opdrachten;

• Een planner en een organisatorisch talent;

• Iemand bĳ  wie het glas altĳ d minstens half vol is, zowel letterlĳ k als fi guurlĳ k;

• Iemand die voeling heeft met verenigingen;

• Iemand die vrĳ willigerswerk naar waarde kan schatten;

• Iemand die graag samenwerkt met een diverse groep mensen;

• Iemand die begrĳ pt dat Den Drossaerd als parochie- en ontmoetings-

centrum een belangrĳ ke plaats is voor de gemeenschap van Lindelhoeven.

Dan ben jij degene die wij zoeken! 
Na meer dan 20 jaar, gaat onze zelfstandige uitbater met verdiend 

pensioen. Vanaf 1 februari 2022 zal ons centrum door een andere 

zelfstandige ondernemer gerund worden. »»
Ons aanbod... 
• Een betaalbare huurprĳ s voor een mooie horeca-zaak, 

met inbegrip van volledig gerenoveerd appartement. 

• Een overeenkomst als zelfstandig garant voor het runnen van onze 

feestzaalinfrastructuur, vergaderruimten en semi-industriële keuken.

• Vernieuwde infrastructuur en omgeving van het centrum 

met inbegrip van mooie terrassen en pleinen. 

• Ondersteuning door een goed werkende raad van bestuur

• Goede voorwaarden om u te verzekeren van een mooi mooie 

opbrengst voor u als uitbater.

Mogelijke bijkomende opdrachten in de toekomst...

Uw opdrachten worden eventueel uitgebreid in de richting 

van een functie als concierge voor het geheel. 

Koppels of partnerships die samen voor deze uitdaging willen gaan, 

zien wĳ  ook graag komen als mogelĳ ke kandidaat. 

C A F É  -  F E E ST Z A A LC A F É  -  F E E ST Z A A L

ZOEKT zelfstandig uitbater

Gelieve uw kandidatuur met cv en motivatiebrief 
te versturen naar info@dendrossaerd.be
Kandidaturen worden ontvangen tot en met 31 Juli. Tegen eind 
november willen wĳ  een overeenkomst afsluiten met een nieuwe uitbater.


