
 

 

 
 
You can find the English version of this vacancy below. 
 
Over Fiera 
 
Fiera staat in het Italiaans voor "de betere beurs" en verwijst naar onze magische 
locatie: De feeërieke Schippersbeurs en Handelsbeurs in Antwerpen. Maar het 
betekent ook fier. We zijn fier dat we onze gasten mogen ontvangen voor een unieke 
beleving: we nemen hen mee op reis dankzij onze eerlijke keuken met invloeden van 
over de hele wereld, een kosmopolitisch decor en sfeervolle muziek. Er is ruimte 
voor 100 gasten in het restaurant, 60 gasten in de bar en 70 gasten op het terras 
in de Handelsbeurs. 
 
Rolomschrijving:  Rangkelner  
 
Bij Fiera zijn we elke dag bezig met het organiseren van een unieke en optimale 
hospitality beleving voor onze klanten.  
 
Jij straalt één en al Hospitality  uit en weet dit over te brengen naar al je 
collega’s.  
 
 
Wat doe je concreet bij Fiera? 
 

• Tijdens een intensief opleidingstraject op de vloer word je klaargestoomd 
voor de functie van kelner / Runner.  

• Je ontvangt en bent het aanspreekpunt van onze klanten. 
• Je staat in voor een goede communicatie tussen zaal en keuken. Je hebt een 

goede kennis van de producten en affiniteit met hospitality. 
• Je gaat plichtsbewust om met ontvangsten.  
• Samen met het team werk je dagdagelijks mee om de restaurantbeleving van de 

gast zo aangenaam mogelijk te maken.  
 
 



 

 

• Je neemt verantwoordelijkheid en je toont een echte passie voor food, 
vakmanschap en oog voor detail. 

• Je controleert en waakt over de excellente kwaliteit van de producten en 
diensten volgens de verwachtingen en vooropgestelde doelstellingen van Fiera 

 
 
Profiel 
 

• Kennis en ervaring – Opleiding hotelschool of minstens 2 jaar ervaring in een 
soortgelijke functie.  

• Engagement - Je kan overweg met alle types persoonlijkheden, je bent een 
echte teamplayer  met het nodige respect voor je collega’s. 

• Enthousiasme – Je bent gemotiveerd, oplossingsgericht en hebt een hands on 
mentaliteit met een uitstekende “Helicopter view”. 

• Resultaatgerichtheid – Fiera is constant in beweging. Je gaat goed om met 
veranderende omstandigheden en vindt het een uitdaging om altijd de geschikte 
oplossing te vinden. 

• Talenkennis – Je communiceert vlot in het Nederlands, Frans of in het Engels, 
zodat je met al je collega’s kan samenwerken 

 
 
Wat bieden wij? 
 

• Contract – een voltijds contract van onbepaalde duur, aantrekkelijk 
salarispakket met extra legale voordelen.  

• Opleiding en ontwikkeling – Je leert niet alleen veel bij on the job, maar 
krijgt ook de kans om interne en externe opleidingen te volgen. 

• Stimulerende werkomgeving –  Je slaat de handen in elkaar met een waaier aan 
specialisten om een opdracht tot een goed einde te brengen. Bovendien kom je 
terecht in een dynamische hospitality bedrijfscultuur waar je volledig jezelf 
kan zijn. J 

 
Kortom, je krijgt een mooie uitdaging voorgeschoteld waarbij je de vrijheid en 
verantwoordelijkheid krijgt om de beste oplossing te ontwikkelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
About Fiera 
 
Fiera means “the better fair” in Italian and refers to our magical location: The 
magical Schippersbeurs and Handelsbeurs in Antwerp. But it also means proud. We are 
proud to welcome our guests for a unique experience: we take them on a journey 
thanks to our honest cuisine with influences from all over the world, a 
cosmopolitan decor and atmospheric music. We can accommodate 100 guests in the 
restaurant, 60 guests in the bar and 70 guests on the terrace of the Handelsbeurs. 
 
 
Role description: Waiter  
 
At Fiera we work every day to create a unique and optimal hospitality experience 
for our customers.  
 
You truly radiate hospitality and know how to convey this to all your colleagues. 
 
 
What do you do at Fiera? 
 

• During an intensive training program on the floor you are prepared for the 
position of Waiter / Runner.  

• You are the contact person for our customers. 
• You are responsible for good communication between the restaurant and the 

kitchen. You have a good knowledge of the products and a deep affinity with 
hospitality. 

• You have a sense of duty when dealing with receipts.  
• Together with the team, you work every day to make the guest's restaurant 

experience as pleasant as possible.  
 
 



 

 

• You take responsibility and show a real passion for food, craftsmanship and 
an eye for detail. 

• You monitor and ensure the excellent quality of the products and services 
according to the expectations and predefined objectives of Fiera. 

 
 
Profile 
 

• Knowledge and experience - Hotel management school or minimum 2 years 
experience in a similar function.  

• Commitment - You can deal with all types of personalities, you are a real 
team player with the necessary respect for your colleagues. 

• Enthusiasm - You are motivated, solution-oriented and have a hands-on 
mentality with an excellent "Helicopter view". 

• Result-oriented - Fiera is constantly changing. You cope well with changing 
circumstances and see it as a challenge to always find the right solution. 

• Language skills - You communicate fluently in Dutch, French or English so you 
can work together with all your colleagues. 

 
 
What do we offer? 
 

• Contract - A full time contract of indefinite duration, attractive salary 
package with extra legal benefits. 

• Training and development - You not only learn a lot on the job, but also get 
the chance to follow extra internal and external training courses.  

• Stimulating work environment - You will be working together with a range of 
specialists to successfully conclude any assignment. Moreover, you will be 
working in a dynamic hospitality company culture where you can be yourself 
100%. J 

 
In short, you will be presented with a nice challenge in which you have the freedom 
and responsibility to develop the best solution.  


