
Onze opdrachtgever: Craywinckelhof (https://craywinckelhof.be/) is een vat vol geschiedenis. De wortels gaan meer 
dan 100 jaar terug, naar 1893, toen Germaan Van Obbergen (laatste bierbrouwer in 1917) een kleine 
hoevebrouwerij startte tussen Leuven en Diest. Het project was van korte duur, want tijdens WOI namen de Duitsers 
al het brouwmateriaal in beslag. In 2010 kwam met Louis Schrevens de vijfde generatie aan het roer. Met een hart 
voor brouwen en een hoofd vol ambitie blies hij de brouwerij nieuw leven in. Wij brouwen met veel passie private 
label bieren en distillaten. En ons eigen bier KraaiKe, een straffe Hagelander, te lekker om niet te proeven. 
 
Om hun team te versterken kijkt men uit naar een: 
 

 
BARMAN M/V/X 
(fulltime tewerkstelling) 

 

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT? 

• De streekbistro is geopend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Deze dagen word je standaard op het 
werk verwacht. Een 5de dag wordt flexibel en in samenspraak door de week ingepland 

• Onder andere volgende activiteiten staan op je takenlijst: 
o De ‘nieuwe’ drankenkaart samenstellen. Verrassende en lekkere creaties maken met eigen 

producten 
o Drankjes maken en klaarzetten voor de zaalmedewerkers 
o Zorgen dat je toog ten alle tijden netjes en ordelijk is 
o Frigo’s vullen en voorraadbeheer van de dranken 
o Allerhande taken die ervoor zorgen dat de bistro op en top kan draaien (bestek klaarmaken, 

kaarsjes aansteken, ….) 
o … 

• Nauw samenwerken met de verantwoordelijke streekbistro en met je collega’s uit de bediening en de 
keuken, elkaar helpen en versterken 

• Klantvriendelijkheid … gasten voelen dat je happy bent op je werkplek, je straalt dit uit en dat werkt 
aanstekelijk 

• Met een half woord heb je genoeg. Je geniet ervan als je de handen uit de mouwen kan steken, 
verantwoordelijkheid mag nemen & autonomie krijgt 

• Je slaat niet snel in paniek, ook in stresssituaties weet je het hoofd koel te houden 

WAT IS JE PROFIEL? 

• Bij voorkeur heb je ervaring als barman  
• Je werkt zelfstandig, je ziet werk en pakt de dingen aan 
• Je bent jong van geest, optimistisch en je vindt het fijn om in teamverband te werken 
• Je bent Nederlandstalig en je beschikt over goede communicatievaardigheden 
• Je bent een manusje van alles dat er niet vies van is om verschillende taken ter harte te nemen 

WAT WORDT JE AANGEBODEN? 

• Je komt terecht in een groeiend familiebedrijf  met een open no-nonsens cultuur 
• Een afwisselende functie met ruimte voor eigen initiatief 
• Je krijgt een contract van onbepaalde duur met een marktconform salaris 

 
 


