ZOMERTERRAS ZOEKT JOBSTUDENT
JULI & AUGUSTUS 2021
FUNCTIE
Als jobstudent sta je mee in voor het reilen en zeilen van het
zomerterras in De Lovie. Dat betekent dat je een volledige
horecaopdracht opneemt. Je helpt op een respectvolle manier
mee mensen aan het werk te zetten en ziet toe op de orde
van het domein. Samen met de coördinator sla je de handen
in elkaar om van het zomerterras een paradepaardje te
maken.

FUNCTIEVERWACHTINGEN
Jij als jobstudent weet van praktisch en zelfstandig
aanpakken. Je bent daadkrachtig, ziet werk en je gaat
respectvol om met mensen met een beperking of mensen met
een kwetsbare achtergrond. Je bent communicatief,
luisterend en werkt vanuit je ziel. De dagen die je werkt
voorzie je telkens van 10 tot 18 uur of van 11 tot 19 uur.
Stiptheid en loyaliteit draag je hoog in het vaandel. De dagen
van inzet worden samen met de coördinator afgesproken en
kunnen variëren van maandag t.e.m. zondag in juli en
augustus. Je kan je een volledige maand vrijmaken.

OVER ONS
Het zomerterras is een initiatief vanuit de kasteelwerking De Lovie. Het initiatief brengt mens, erfgoed
en natuur samen. Heel bewust wordt er gewerkt met streekproducten en wordt het zomerterras mee
gerund met mensen die een afstand kennen tot de huidige arbeidsmarkt. Het zomerterras is een
rustpunt voor extern toeristisch publiek van ver of dichtbij m.n. fietsers, wandelaars,… Ook bewoners
en personeel zijn er welkom.

Aangezien De Lovie mee locatie partner is van het Kunstenfestival Watou verwachten we ook langs
deze weg bezoekers. De opbouw en het meubilair van het zomerterras is een knipoog naar de
geschiedenisperiodes die het domein heeft gekend. Het zomerterras zal open zijn in juli en augustus
van maandag t.e.m. zondag (uitgezonderd op dinsdag) en telkens van 11 tot 17 uur.

Aanbod
Je kan rekenen op een volwaardig studentenvergoeding,
berekend op basis van ervaring en opleiding. Daarnaast
sta je elke dag tussen hartelijke mensen en onze
natuurrijke omgeving. Een studentenjob die je met veel
fierheid op je CV kan plaatsen.

Kasteel De Lovie
Krombeekseweg 82
8970 Poperinge
kasteel@delovie.be
kasteeldelovie

Solliciteren?
Heb jij hier helemaal zin in? Kan je niet wachten om je
tanden hierin te zetten en samen met ons een mooi
plaatje te maken van het zomerterras? Stuur je
motivatietekst en CV naar kasteel@delovie.be voor
19/04.

