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HORECATALENT GEZOCHT IN WEZEMBEEK-OPPEM 
 

GC de Kam zoekt conciërge en uitbater voor zijn gezellige café! 
 
Vzw ‘de Rand’ zoekt een zelfstandige uitbater voor het café in gemeenschapscentrum de Kam te 

Wezembeek-Oppem.  Het café is een belangrijke pleisterplaats in het hart van ons gemeenschaps-

centrum.  Ons eigen programma en de activiteiten van verenigingen zorgen voor een aardige klanten-

basis, maar we zouden het fijn vinden dat café de Kam daarnaast ook  een bloeiende horecazaak is.  

De basisuitrusting van het café is aanwezig, de uitbaterswoning staat ter beschikking… voor het 

ondernemerstalent rekenen we op jou!  We verwachten dat jij onze bezoekers en verenigingen goed 

bedient, maar er is ook heel wat ruimte om je eigen commerciële activiteiten uit te bouwen.  We staan 

zeker open voor nieuwe suggesties!   

 
PRAKTISCH: 

• Je baat het café op zelfstandige basis uit in nauwe samenwerking met GC de Kam.  

• Je sluit een concessieovereenkomst af met vzw ‘de Rand’ en je betaalt hiervoor maandelijks een 

concessievergoeding 

• Je staat mee in voor het toezicht op het gebouw buiten de openingsuren 

• Een woning staat ter beschikking van de uitbater 

• De basisuitrusting van het café is aanwezig 

 

FUNCTIEVEREISTEN: 

• Je bent een dynamische ondernemer 

• Ervaring in en/of een diploma horeca is een pluspunt 

• Je hebt zin voor orde, stiptheid, initiatief, organisatie 

• Je bent zeer sociaal vaardig en je kan werken in teamverband 

• Je bent flexibel en je hebt een open geest 

• Je kan je vinden in de missie van vzw ‘de Rand’ 

• Je spreekt uitstekend Nederlands 

• Je hebt een goed voorkomen 

• Je hebt een getuigschrift goed gedrag en zeden 

 
Wil je graag een tof en gezellig café uitbaten in een gemeenschapscentrum met een missie?  En heb je 

goede ideeën voor een nieuwe start?  Aarzel niet, vraag de infobundel op en stuur je kandidatuur met 

CV en motivatiebrief ten laatste op 16 april naar Stefaan Gunst - Kaasmarkt 75 in 1780 Wemmel - 

stefaan.gunst@derand.be – 0495/150 490.  De infobundel is ook verkrijgbaar aan het onthaal van GC 

de Kam - Beekstraat 172 - 1970 Wezembeek-Oppem, tel. 02 731 43 31.  

Meer info: www.dekam.be   

mailto:stefaan.gunst@derand.be
http://www.dekam.be/

