
Vacature Ternier H. & E. Bvba Februari 2019

Over Ternier H. & E. Bvba 
Ternier H. &. E. Bvba is een sterke speler in de toeristische sector, 
meer bepaald in de stranduitbating. Wij verhuren en verkopen 
strandcabines, verhuren strandmateriaal en baten verschillende 
verkooppunten van ijs & drank uit op het strand. Ternier H. & E. 
Bvba is bijgevolg de grote aanwezige op het strand van 
Nieuwpoort en Oostduinkerke. Op dit moment is er ruimte 
voor uitbreiding in ons team en daarom zijn we op zoek naar jou 
(m/v) om ons team te komen versterken als verantwoordelijke voor 
onze strandbar.  

Wat houdt het werk in?  
Voor de uitbating van onze strandbar zijn wij op zoek naar een 
verantwoordelijke. Je werkt zelf actief mee in de strandbar, en 
neemt daarnaast de leiding over het ganse team dat in de strandbar 
aanwezig is, en dit in samenspraak met de zaakvoerder. Daarnaast 
help je ook mee bij het opmaken van de bestellingen. Ook ben je, 
samen met de zaakvoerder,  het aanspreekpunt voor de mensen die 
een strandcabine wensten te huren. 

Solliciteren? 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 11 maart 
naar: Ternier bvba, Jozef Cardijnlaan 42, 8620 Nieuwpoort of mail 
naar ternier@kabienen.be. 

De sollicitaties gaan door in de week van 11 maart 2019.

Verantwoordelijkheden 

* Actief meewerken in de strandbar.  

* Coachen en begeleiden van de 
vele jobstudenten.  

* Opmaken van bestellingen.  

* Aanspreekpunt voor de klanten die 
een strandcabine wensen te huren.  

* Problemen aankaarten & samen 
met de zaakvoerder een geschikte 
oplossing uitzoeken.  

Wij bieden 

* Een correcte verloning. 

* Opleiding en training. 

* Een job in een aangename 
omgeving en in een tof team.  

Vereisten 

* Goede kennis van het Nederlands 
en het Frans.  

* Minstens diploma middelbaar 
onderwijs. 

Verwachte kwaliteiten 

* Zin voor verantwoordelijkheid. 

* Oog voor netheid 

* Stressbestendig 

* Streng maar rechtvaardig 

Tewerkstellingsperiode 

* 25/3/2019 t.e.m. 30/9/2019 

GEZOCHT 
Verantwoordelijke strandbar “De Strandjutter” bij Ternier H. & E. bvba
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