VACATURE: RESTAURANT MANAGER - FULL TIME

Bij cafe binnenvisser houden we van
- muziek! waaronder: hip-hop/funk/soul/afro beat
- restaurant niveau eten in bruisende cafe sfeer

- gerechten met seizoensgebonden groenten (aangevuld met vlees en vis gerechten
- natuurwijnen

functieomschrijving
Om ons team weer op te bouwen zijn we op zoek naar een Restaurant Manager. We zijn op zoek
naar iemand met de juiste persoonlijkheid en iemand die affiniteit heeft met de bovenstaande punten.
Iemand die zich minimaal voor een jaar aan ons wilt binden en voor wie dit een uitdagende functie is.
Ervaring met het aansturen van een team is daarbij wel handig maar niet een must.
Je vindt het leuk om het gezicht te zijn van een bruisend plek. Je hebt een werkmentaliteit en geeft
graag het juiste voorbeeld door te laten zien hoe het moet. Je hebt geen moeite met leidinggeven en
het aansturen van je collega’s. Hierbij vinden we het belangrijk dat je een goede balans creëert
tussen leidinggeven en je collega’s motiveren. Je bent flexibel, zelfstandig en lost makkelijk
problemen op die er op je af komen.

werkzaamheden
- coördineert de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden van het bedienende personeel
- geeft leiding aan bedienend personeel op motiverende wijze. “lead by example”
- zorgt voor een goede (Binnenvisser) sfeer en beleving.
- voert overleg met collega’s uit de keuken om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen.
- maakt het rooster voor de bediening
- zorgt voor een goede organisatie en structuur m.b.t. goederen, middelen en apparatuur.
- ziet toe (of verbetert) procedures en werkinstructie binnen het eigen aandachtsgebied
- verantwoordelijk voor de wijnkaart/drankenkaart (i.s.m. Leidinggevende)
- aanspreekpunt voor bedienend personeel
- voert evaluatiegesprekken met bedienend personeel
- aannemen van nieuw personeel (i.s.m. leidinggevende)

wat bieden wij
Werken bij Cafe Binnenvisser betekent hard werken. We verwachten van jou dat jij je volle inzet met
plezier levert. Samen zetten we alles op alles om Cafe Binnenvisser zo leuk mogelijk te maken voor
onze gasten (en onszelf!). We bieden een uitdagende en vooral afwisselende baan met veel
verantwoordelijkheden en de ruimte om je eigen keuzes te maken. Je komt te werken in een
dynamische zaak met een eigen (soms eigenwijze) manier van werken. Het salaris hangt af van je
ervaring en kennis.
Ingangsdatum: vanaf het moment van onze heropening

Interesse: stuur een mail met korte motivatie en CV naar info@binnenvisser.nl

