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3hoog is een meeting- en partycenter opgericht in 2009. Een groeiende organisatie met een meeting 

center in het midden van het researchpark in Haasrode, een feestlocatie in Lubbeek en een pop-up 

wijndomein in Tielt-Winge dat geschikt is voor allerlei feesten. 

Op basis van de noden en wensen van de klant organiseren wij events van A tot Z. Met een nadruk 

op een persoonlijke en professionele aanpak maken we van elk event een succes! Op al onze locaties 

kan men genieten van de mooie accommodatie en onze zorgeloze dienstverlening. 

 

Momenteel zijn we op zoek naar een zaalverantwoordelijke om ons 3hoog-team te versterken! 

 

VACATURE: zaalverantwoordelijke (M/V) 
 

Functie 

De dagdagelijkse praktische organisatie van de locaties in Lubbeek en Tielt-Winge zijn jouw 

verantwoordelijkheid. Daarnaast biedt je praktische ondersteuning op onze locatie in Haasrode.  Het 

klaarzetten, bedienen, aansturen van feesten, het klaarzetten van vergaderzalen en alle praktische 

aspecten die erbij komen, behoren tot je takenpakket. 

 

Concreet betekent dit taken zoals basisonderhoud van materiaal, bediening tijdens lunch, diner, 

recepties, feesten, … 

 

Je staat in voor de ontvangst en beantwoordt alle vragen en wensen van klanten.  

 

Uw profiel 

Wij zorgen voor een optimale en zorgeloze dienstverlening aan onze klanten. Voor onze klanten is geen 

moeite te veel. Dit verwachten wij ook van jou.  

 

Diploma’s zijn voor ons niet belangrijk maar we zoeken iemand die de handen uit de mouwen durft 

steken. Iemand die zelf werk ziet en oog heeft voor detail. Iemand met zin voor verantwoordelijkheid 

en die zijn/haar werk goed kan organiseren. Iemand die ernaar streeft én er voldoening van krijgt als 

klanten zeggen dat alles perfect in orde is. Horeca-ervaring is een pluspunt. 

 

Daarnaast ben je in het bezit van een rijbewijs B en schrikt avond- en weekendwerk je niet af.  

 

Ons aanbod 

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een competitief loon aangevuld met extralegale 

voordelen, flexibele arbeidstijden en een aangenaam werkklimaat met toffe collega’s. 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur cv en motivatiebrief naar Ruben Van Huyck via ruben.vanhuyck@3hoog.be 

 

Maak kennis met ons op www.3hoog.be. 
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