
Chief Hospitality Officer

C H A L L E N G I N G  J O B  O P P O R T U N I T Y

CHO én ambassadeur voor MeetDistrict
Voor onze klant MeetDistrict Gent zijn we op zoek naar een full time (40h) Chief Hospitality Officer om een persoonlijke 

dimensie toe te voegen aan de beleving van hun members en bezoekers. Een vertrouwd gezicht als eerste 

aanspreekpunt die met passie mensen verder helpt. Iemand die nauwkeurig werkt en administratief doortastend uit de 

hoek komt. 

 

De Chief Hospitality Officer weet dat je maar één kans krijgt op een fantastische eerste indruk en maakt de juiste 

connectie met de bezoeker. Weet jij met je sprankelende persoonlijkheid een impact te maken op lange termijn? Dan heb 

jij misschien het talent om onze volgende CHO te zijn! Grijp je kans en stuur je CV naar hello@challenge-mc.be. 

 

MeetDistrict Gent telt 10.000m2 aan ‘ontmoetingsplaats’ in de Ghelamco Arena te Gent. Dit architecturale 

ondernemersdorp is uitgewerkt met fit-out werkplekken, inspirerende meetingruimtes en een state of the art auditorium 

met 350 plaatsen. Een leefwereld met oog voor hoog technologisch design waar de klant centraal staat.   

DE CHIEF HOSPITALITY OFFICER

FUNCTIE 

- Verantwoordelijk voor de "Hospitality Experience". 

- Warm onthaal/begeleiding van members/gasten. 

- Telefonie. 

- Beheer van de inspirerende meetingruimtes en werkplekken. 

- Ondersteunende administratieve taken. 

- Inspiratie voor collega Hospitality Officers.

PROFIEL 

- Je bent communicatief en hands-on. 

- Je spreekt vlot NL-ENG. FR is een pluspunt. 

- Bachelordiploma  of gelijkwaardig (ervaring). 

- Je bent stipt. 

- Je komt administratief doortastend uit de hoek. 

- Je kent maar één manier om te motiveren en te 

inspireren: "leading by example".
WIJ BIEDEN 

- Full time contract van onbepaalde duur (bediende), 5 dagen 

(40u) per week en optimale werkuren. 

- Een to-the-point opleidingstraject. 

- Een aantrekkelijk loon.


