
Een bachelordiploma, idealiter al met een eerste ervaring in een soortgelijke functie met
klantcontact 
De horeca is je niet onbekend 
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, maar hebt geen angst voor Frans en Engels 
Je past in een jong en enthousiast team 
Klanten staan voor jou centraal, je legt ze graag in de watten 
Digitale tools boeien je én je krijgt ze snel onder de knie

Een 38 uren week die voorbij vliegt
De kans op flexibel werken 
Kansen, want we groeien stevig door 
Een fijne werkomgeving op ‘t Eilandje in Antwerpen 
Een top team 

Wij zoeken een ijzersterke administratief bediende

Growzer dat is …

Bij een horecazaak komt heel wat kijken. Bestellen, de kosten in de gaten houden, personeel
managen. Met Growzer stroomlijnen we dit proces en bezorgen we horecaondernemers een
makkelijk te gebruiken horecamanagement platform. Wij vereenvoudigen de dagelijkse processen,
maken het mogelijk om online te bestellen, de foodcost te beheersen, aan menu engineering te
doen en meer. Wij bezorgen de ondernemer waardevolle data, zodat de juiste beslissingen
genomen kunnen worden. Bovendien ondersteunen we heel wat trendy concepten in hun verdere
groei en automatisatie. 

Waar zijn we naar op zoek? 

Een gedreven administratieve duizendpoot die werk ziet, punctueel is en er mee voor zorgt dat
onze klanten tevreden zijn. Ben jij wel te vinden voor klantcontact, pas je bij een enthousiast team
aan collega’s en heb je een eerste administratieve ervaring achter de rug? Top, dan zijn we al
halfweg. Als jij ook nog een hart hebt voor talen en digitaal uit de voeten kunt, dan moeten we
zeker eens praten. 

Herken jij je in: 

What’s in it for you? 

Kiezen voor Growzer, dat is: 

Wil jij meebouwen aan de toekomst van de horeca? Stuur vandaag nog je motivatie en
cv naar frank@growzer.be. Jouw welkomstdrankje staat al klaar. 

Schrijf mee aan de toekomst van de horeca

mailto:frank@growzer.be

