Voel jij je thuis en zelfverzekerd in het restaurant en durf jij het aan om samen met de bedrijfsleidster
mede verantwoordelijk te zijn. Dan zijn wij op zoek naar jou!
In nauwe samenwerking met je collega’s zorg jij ervoor dat de service is afgestemd op de behoefte van de
gasten in 1 lijn is met de visie van ’T Schippershuis. Je bent gedreven om het beste uit het bedrijf en de
medewerkers te halen, zodat de gasten nog lang napraten over wat een fijne plek ’T Schippershuis is.
Nieuwe concepten, andere processen, een scherpere begroting. Je bent altijd in de weer met de afdeling
en denkt graag na over verbeteringen en optimalisaties. Dat je afdeling loopt als een trein is voor jou
namelijk vanzelfsprekend. Je daagt jezelf en je team daarom graag uit. Je zoekt naar mogelijkheden om
het nóg beter te doen. Daarnaast ben jij ook zo flexibel waar mogelijk en ben jij de Duty manager bij
afwezigheid van de bedrijfsleidster.
Ben jij;
•
•
•
•
•
•
•

Een aanpakker en organisatorisch sterk.
Een krachtige leidinggevende
Representatief en accuraat ingesteld.
Communicatief sterk - en sociale vaardigheden.
Iemand die ernaar streeft elke dag het beste in zichzelf en anderen naar boven te halen.
Stressbestendig en in staat om de rust en het overzicht te bewaren in hectische situaties.
Een voorloper in het zetten van de juiste sfeer en gasten laten zien wat gastvrijheid is

Wij vragen;
•
•
•
•
•
•

Beschikbaarheid van 32-38 uur per week
Ervaring en/of een opleiding als leidinggevende
Liefde voor kwaliteit, sfeer evenals groei staan bij ons centraal!
Flexibele werkhouding
Collegialiteit
Kennis van de Engelse en Duitse taal

Wij bieden;
Een leuke en uitdagende baan bij een ambitieus groeiend bedrijf in Friesland! Een werkplek waar jouw
kwaliteiten naar voren kunnen komen en waar je gezien wordt. De goede sfeer met gezellige en
hardwerkende collega’s maakt het iedere dag een feestje om naar je werk te gaan. Liefde voor kwaliteit,
sfeer evenals groei staan bij ons centraal!
Daarnaast bieden wij:
•
•
•
•

Salaris in overleg
1-jarig contract met de mogelijkheid tot een vast contract
25 vakantiedagen (bij een fulltime contract)
Reiskostenvergoeding in overleg

Wil jij deze baan? Stuur dan jouw motivatie en CV naar info@tschippershuis.nl.

