VACATURE

Ondernemende
Bedrijfsleider m/v fulltime
’t Oale Roadhoes zoekt een ondernemende en enthousiaste
bedrijfsleider die klaar is om de schouders eronder te zetten.
Naast het actief meewerken op de werkvloer, houd jij ook nog tijd over
voor het coördineren van de dagelijkse operationele zaken.
Kortom, vervelen zal jij je niet, want geen dag is hetzelfde.
Heb je zin om te werken in een leuk en jong team die ervoor zorgt dat de
dagelijkse gang van zaken op rolletjes loopt? Dan is dit iets voor jou!
Wat ga je doen?
• Roosters maken. Voor het bedieningsteam en onze spoelkeuken, waarbij je
blijft kijken naar kansen om onze collega’s te laten groeien
• Social media beheer. We zijn actief op facebook en Instagram, jij hebt het in
je om onze volgers te blijven prikkelen
• Voorraadbeheer. Je hebt contact met onze drankenleverancier,
koffieleverancier en wijnleveranciers. Je zorgt voor een mooie samenstellen
van dranken om trends bij te blijven en in te spelen op de wensen van onze
gast.
• Voeren van verkoopgesprekken. Van vieren tot vergaderen, alles kan bij
’t Oale Roadhoes. Jij zorgt ervoor dat je de wensen inventariseert en deze
omvormt tot een passende offerte.
• Meewerkend voorman/-vrouw in ons eetcafé, bij feesten en evenementen:
Jij houdt alles in de gaten, signaleert knelpunten en lost deze op, tijdens het
afsluiten controleer je zelfs of die laatste vuilniszak wordt geleegd.
• Aanspreekpunt voor gast en collega. Jij wordt het gezicht van ons bedrijf en
dat draag je uit door je gastvrijheid tegenover de gast. Je lost klachten op en
zorgt voor een geslaagd horecamoment voor onze gast. Ook ben jij de spin
in het web voor ons personeel, maakt akkefietjes bespreekbaar en zorgt voor
een fijne werkomgeving.
Wie ben jij?
• Leergierig. Je hebt een passie voor het vak, bent enthousiast en wil jezelf
graag blijven verbeteren.
• Creatief. Je durft met ideeën te komen en steekt je mening niet onder stoelen
of banken.
• Aanvoerder. Je kunt goed sturen en bent stressbestendig. Samen met jouw
team zorg je dat alle gasten tevreden zijn.
• Serieus, maar niet té. Uiteraard moet er hard gewerkt worden, maar dat
neemt niet weg dat we ook van een geintje houden!
Wat bieden wij jou?
•V
 rijheid. Je wordt onderdeel van ons team, waar elk idee wordt gewaardeerd
en besproken.
• Flexibiliteit. Roosters worden in overleg gemaakt, we werken maximaal 4
dagen per week. Dit geeft jou ruimte voor je sociale leven naast je baan.
• Kansen. We willen dat je jezelf blijft ontwikkelen.
• Een passend salaris en reiskostenvergoeding.

T U B B E R G E N

INTERESSE?
Bel Ruud Droste 06 21 54 02 31 of
stuur een mail met je CV en motivatie naar r.droste@oaleroadhoes.nl

’t Oale Roadhoes
Werksfeer: professioneel maar
ongedwongen..
Eetcafé de Burgemeester: Uitgebreid
dineren met passende wijnen, of even
snel een weekhap eten. Vaste gasten,
toeristen, zakenmensen. Een heel
afwisselend gastenbestand. Weten wat
je verkoopt is belangrijk, dus proeven
een must.
Van vieren tot vergaderen:
Vergaderingen, feestjes, diners,
bruiloften (ook op locatie),
evenementen. We doen mee met alle
takken van de horeca.
Ons Team: We hebben een
gepassioneerd team, met allemaal
vakmensen. Door hun ruime
horecaervaring, ontstaan er wekelijks
goede ideeën. Elke week vergaderen
we over vorige week, aankomende
week en af en toe mondt dit uit tot een
spontane brainstormsessie. Iedereen
heeft invloed op ons product.

