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Sint-Jans-Molenbeek,  … juni 2013

Betreft : Kandidatuuroproep voor het beheer van een hotel voor het onthaal van stagiairs die in 
opleiding zijn in de “Espace Hôtelier Bellevue” te Sint-Jans-Molenbeek

In het kader van het project Espace Hôtelier Bellevue doet de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek een 
kandidatuuroproep om een beheerder te vinden voor een hotel dat stagiairs in opleiding onthaalt en 
gelegen is in de Espace Hôtelier Bellevue. 

Dit project kadert in de prioritaire as van EFRO 2013 « versterking van buurtinfrastructuren in 
verband met tewerkstelling en opleiding » en wordt meegefinancierd door de Federale overheid 
(Grootstedenbeleid), Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Wijkcontract Cinema Belle-Vue) en door 
de Gemeente Molenbeek. (Meer informatie over het project op : http://www.bruplus.irisnet.be/nl/
content/hotel-belle-vue-tewerkstellings-opleiding

In het kader van EFRO maakt het project Espace Hôtelier Bellevue deel uit van het programma 
2007-2013 van het Europees structureel fonds en van het Operationeel programma « Doelstelling 
2013 : Samen investeren in stedelijke ontwikkeling » in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Zie het 
programma op de site : http://www.efro.irisnet.be )  

Het voorziet : (1) de renovatie van een deel van de Bellevue-site waarvan de Gemeente eigenaar is, 
(2) de inrichting van een opleidingsruimte en het opzetten van een programma voor de opleiding/
inschakeling van laaggekwalificeerde personen, voor het op niveau brengen en/of tewerkstellen van 
werkzoekenden, (3) de bouw van een hotel dat zal worden gebruikt met het oog op de praktische 
opleiding via het werk van personen die het opleidingsprogramma volgen.

Dit hotel komt in de loop van 2014 tot stand en bestaat uit een etablissement met een oppervlakte 
van 1900 m². Het behoort tot de categorie met 3 sterren en beschikt over 29 kamers en een 
seminariezaal. Dit hotel wordt uitgebaat via een concessiecontract dat de toekomstige beheerder 
aan de Gemeente bindt.

De toekomstige beheerder moet er zich toe verbinden om het hotel uit te baten rekening houdend 
met de doelstelling van opleidingen tot beroepen in de toerisme- of hotelsector. Dit gebouw moet 
dienen om de opleiding via het werk te verzekeren en moet aldus beschouwd worden als een 
opleidingsinstrument.



Kandidaturen:

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek zoekt kandidaten uit de hotelsector die al ervaring hebben in 
de inrichting en het beheer van een driesterrenhotel. Zij moeten de Brusselse sociaal-economische 
specificiteiten kennen en bereid zijn om voor een minimale duur van 6 jaar een verbintenis aan te 
gaan.

Personen die wensen in te gaan op de kandidatuuroproep worden verzocht om dit te doen via een 
intentienota met vermelding van het volgende : 

1) hun ervaring in het beheer van een driesterrenhotel, of een gelijkaardige ervaring ;

2) hun motivatie m.b.t. de opleiding en sociaal-economische inschakeling van
     laaggekwalificeerde personen ; 

3) een voor de 3 volgende jaren opgesteld financieel beheersplan voor het hotel ;

4) alsook, in voorkomend geval, de statuten van hun onderneming. 

De kandidaat moet beantwoorden aan al de sociale clausules die van kracht zijn betreffende de 
hotelsector.

De kandidaturen kunnen naar keuze:

- ofwel worden bezorgd, voor de vastgelegde datum en tegen ontvangstbewijs, aan het:

Gemeentesecretariaat (2e verdieping van het gemeentehuis)
Graaf van Vlaanderenstraat 20
1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

- ofwel per gewone of aangetekende zending verstuurd worden naar:

College van Burgemeester en Schepenen – Afdeling Gesubsidieerde projecten 
Graaf van Vlaanderenstraat 20
1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

De kandidaturen moeten ten laatste toekomen bij het bestuur op 9 september om 2u, hetzij per 
gewone of aangetekende zending, hetzij via afgifte op het bovenvermelde adres.

Voor alle inlichtingen met betrekking tot de kandidatuuroproep kunt U contact opnemen met de 
Medewerker voor Bellevue op 02/412 37 72 (van maandag tot en met vrijdag tussen 08u00 en 
14u00) alsook via e-mail: bellevue.1080@molenbeek.irisnet.be .


