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Mijn Pluspunten 

Als persoon haal je iemand in huis die een team-player is met een grote sociale inzet. Collega’s en 
klanten zijn van groot belang voor een goed draaiend bedrijf. Daarom wil ik mijn kennis doorgeven aan 
anderen (begeleiden) maar ook input krijgen van collega’s of klanten. Als 16 jaar zelfstandige 
manager in een eenmanszaak binnen de horeca, heb ik op verschillende vlakken ervaring opgedaan. De 
werking van aankoop tot verkoop, promotie, inkleding van de zaak, administratief werk, 
commercieel aspect van een bedrijf en vooral een enorme mensenkennis.  

Wat heb ik u te bieden: inzet, leergierigheid, tweetaligheid (Nederlands-Frans) en een basis van 
het Engels, eerlijkheid, trouw, flexibiliteit (geen 9 to 5 mentaliteit) en een handig persoon. Ook zorg 
ik er voor om met een goed humeur de werksfeer te behouden.  

Wil je meer weten over mijn kwaliteiten, neem dan een kijkje op mijn website: www.benoitdorne.be 
 

Talenkennis - Computerkennis 

Nederlands:  Spreken: zeer goed (moedertaal)    Schrijven: goed 

Frans:   Spreken: zeer goed (tweetalig opgevoed)  Schrijven: matig 

Engels:  Spreken: goed       Schrijven: matig  

Office 2013:  Word, Excel, Access 

 

Opleidingen 

Dag cursus VDAB  Haccp normen dagelijks gebruik 28/10/2014 Oostende. 

Loopbaanbegeleiding bij het UCBO onder toezicht van loopbaancoach Lies Tijtgat, eind 2013. 
Tel:  09 331 03 47 - Adres: www.ucbo.be | Begijnhoflaan 464 – 9000 Gent 

Juni 2010: Diploma Kantooradministratie en gegevensbeheer uitgegeven door de Examencommissie 
van de Vlaamse Gemeenschap. 

Juni 2010: Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer. 

1998: Manager via BSB Belgische Dienst voor Serveerkunst van het Bier vzw Diploma 1998 
(marketing, productkennis, wetgeving en rentabiliteit) 

1999: Seminarie beheer via Horeca Academie (Interbrew): Certificaat 1999 (Sociaal statuut van de 
zelfstandige, personeelzaken, onderneming- en marketingplan, promotiebeleid van eigen zaak, 
actieplan met toepassing op de eigen zaak,boekhoudkundige en fiscale aspecten van de 
Horecaonderneming Algemeen, verzorging van het horecabedrijf) 

Benoît Dorné        
Berchemweg 222 
9700 Oudenaarde 
Email: benoit@benoitdorne.be 
Gsm: 0476 23 56 77 
Website: www.benoitdorne.be 
 

http://ucbo.be/
mailto:benoit@benoitdorne.be
http://www.benoitdorne.be/
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Werkervaring 

okt. 2016  Bediende CRU Gent. Bij de Group Colruyt begonnen in de afdeling CUIT, nu opleiding 
  begonnen als beenhouwer van CRU.  

 mei 2015          Manager Horeca in grote horecazaak in Gent. 
Mijn takenpakket was heel divers: controleren van de kassa’s, het beheer en 
optimalisatie van de witte kassa, de opmaak van de personeelsplanning, de aanwerving 
van vaste medewerkers en jobstudenten, de personeelsadministratie, het verzekeren 
van de contacten met klanten en leveranciers, het oplossen van de dagelijkse problemen 
en waar nodig bijspringen tijdens de dagelijkse uitbating. Ook de opvolging van het FAVV 
viel onder mijn verantwoordelijkheid.  

4 jaar:  Bediende-verkoper Colruyt: kassa, aanvullen, Collect & Go en degustaties verzorgen 

16 jaar: Manager van een eenmanszaak 

  Eigenaar en uitbater Ierse Pub Speakers’ Corner, Hofbouwlaan 1, 9000 Gent. 

  1 arbeider vast in dienst en een 6-tal studenten. Dimona aangifte, basiskennis  
  boekhouding, marketing, bijhouden van stock en kleine restauraties verzorgen.  
  Kwaliteitscontrole, decoratie voor speciale evenementen. 

  Winnaar Quality 2006 provincie Oost-Vlaanderen, 3de nationaal. 

  Volledige zaak tot op ruwbouw gezet en volledig terug heropgebouwd. 

  Eigenaar en uitbater café St-Hubert, Kortrijksepoortstraat 210, 9000 Gent 
  Volkscafé die dan enkele jaren later omgebouwd werd tot studentencafé, 3 jobstudenten 
  in dienst. Taken: boekhouding, marketing (acties bedenken en uitvoeren), decoratie 
  (EURO 2000), stockopvolging en kwaliteitscontroles. 

 
4jaar:   Arbeider bij firma Florizoone Caféspelen 
  Onderhoud van flipperkasten, videospelen, biljarts, enz. Inkomsten ophalen (het  
  tellen en verdelen van de winsten). Plaatsing (met lichte vracht - categorie B).  
  Openhouden lunaparken (Vielsalm, De Haan, Oostduinkerke Sunparks) 
 
2 jaar:   Bediende / Arbeider  
  Vertegenwoordiger voor Rombouts Koffie voor Zuid-West-Vlaanderen 
  Bediende: vertegenwoordiger Audio-Video Memorex voor Vlaanderen  
          (Nopri, Unic, GB, Makro) 
 
2    jaar: Arbeider: Crocky chips: nachtploeg (Inpak, Bakzaal oven 2, Bakker oven 3-opleiding) 
 

 1984  Legerdienst: 2de compagnie MP in Neheim Duitsland (bar) 
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Hobby's & interesses 

Scoutsvereniging Oostduinkerke van 1973 tot en met 1988 (www.casaodkorganisatie.scoutsgroep.be) 

Medeoprichter toneelgroep OTO (Onafhankelijk Theater Oostduinkerke) van 1989 tot en met 1993. Sinds 
2013 terug actief lid van de vereniging (www.hetbedrijf.be) 

Fotografie & Film: 2 jaar leerjongen geweest bij Fotografie Leerman Oostduinkerke en 1 jaar Academie Schone 
Kunsten in Gent gedaan. 

Muziek (folk, de jaren 80, blues, singer songwriter, chanson en kleinkunst) 

Vlaamse tv-reeksen en films (figuratie: Buurtpolitie, Het Goddelijk Monster, Marsman enz) 

Karweien uitvoeren, schilderen, tegels leggen, houtbewerking, elektriciteit 

Decor en versiering (bedenken en uitwerken van versiering of decors) 

 

 

 

http://www.casaodkorganisatie.scoutsgroep.be/
http://www.hetbedrijf.be/

