
 
 
 

F&B Manager 
 
Het stijlvolle, pas gerenoveerde 4* Mercure Antwerp City Centre Hotel is gelegen in het centrum van 
de stad, net om de hoek van de gekende De Keyserlei en De Meir winkelstraat. Het Centraal Station 
ligt op 5 minuten wandelen. Het Mercure Antwerp City Centre biedt 127 luxueuze kamers met een 
vriendelijke en efficiënte service. De volledig uitgeruste vergaderzalen staan ter beschikking voor 
zowel recepties, persconferenties, opleidingen, feestjes als zakelijke bijeenkomsten, en dit tot 80 
personen.  
 
Dit lifestyle hotel biedt een dynamisch aanbod aan food & beverage. Het nieuw geopende restaurant 
LUNET biedt een moderne en seizoensgebonden keuken met creatieve wereldse accenten, vol city 
vibes.   
 
Het hotel maakt deel uit van FLI Hospitality Management,  een onafhankelijke hotel management 
groep die op dit moment 8 hotels uitbaat in België en in volle ontwikkeling is.  
 
Als F&B Manager ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het F&B Departement in het 
hotel. Alle outlets (ontbijt, meetingbreaks, LUNET…) vragen jouw aandacht, zowel operationeel als 
structureel. Daarnaast ben je een charismatische people manager die medewerkers kan inspireren 
door zelf het goede voorbeeld uit te dragen. 

Je bent hét gezicht van het F&B departement en laat het uitgroeien tot een succesverhaal! 

Verantwoordelijkheden 

• Aansturen, coachen en motiveren van de F&B medewerkers; 

• Waken over een optimale samenwerking tussen de afdelingen; 

• Opmaak en controle van de afdelingsbudgetten; 

• Bewaken van staffing, efficiëntie, productiviteit en het afdelingsrendement; 

• Uitwerking van originele activiteiten in samenwerking met de sales afdeling; 

• Implementeren en nauwgezet opvolgen van Policies en Procedures; 

• Je bent een meewerkend leidinggevende in keuken en zaal 
 

Profiel 
 

• Enkele jaren succesvolle ervaring  in een leidinggevende functie in een F&B-afdeling van een 
hotel 

• Gedreven, resultaatsgericht en hands-on met veel aandacht voor detail; 

• Gericht op constante verbeteringen in de operaties en service; 

• Uitstekende kennis van het Nederlands en Engels, goede kennis van het Frans. 
 
Aanbod 
We bieden je een uitdagende en gevarieerde functie, waarbij je veel verantwoordelijkheid draagt 
binnen een positieve & dynamische omgeving. Een voltijds contract onbepaalde duur. Een 
uitdagende en variërende job in een gerenoveerd viersterrenhotel. Daarnaast ontvang je loon 
volgens barema met een hospitalisatieverzekering. 
FLI Group kan reële groeimogelijkheden aanbieden binnen de groep. 
 



 
 

Ben jij de collega die we zoeken? 
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Nadja Anné, Cluster HR 
Officer, hrantwerp@fligroup.eu.  
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