Vacature Team manager horeca - IJzeren Man Vught
IJzeren Man Vught – Strandhuys & Strandpaviljoen
Strandhuys | Het Strandhuys is een sfeervolle strandlocatie om te borrelen, lunchen, dineren en relaxen met
een heerlijk groot loungeterras aan het strand, gelegen aan recreatieplas de IJzeren Man in Vught. Het
Strandhuys is in mei 2014 geopend en is onderdeel van een jong en groeiend bedrijf. Er wordt gewerkt vanuit
een open keuken en op de kaart staan diverse lunches, strandfood en een trendy avondkaart met sweet glasses
als dessert. Loop gerust eens binnen om de sfeer te proeven. Klik hier voor de ‘making of’ van het Strandhuys
(2014).
Strandpaviljoen | Het Strandpaviljoen is een unieke strandlocatie voor onder andere bruiloften, diners,
zakelijke bijeenkomsten, recepties, condoleances en bedrijfsfeesten en is gelegen naast het Strandhuys aan
recreatieplas de IJzeren Man in Vught. Strandpaviljoen Vught is na een moderne re-styling in april 2015
heropend. Het strandpaviljoen heeft een eigen keuken. Klik hier voor een compilatie van ‘Strandpaviljoen in
een nieuw jasje’ (2015).
Gezien de flow aan ontwikkelingen zijn we op korte termijn op zoek naar een ervaren en ondernemende team
manager. Zin om deze uitdaging aan te gaan en ons team te versterken?
Vacature (fulltime 40 uur)
✓ Team manager horeca
In deze functie ben je meer dan diegene die alles regelt en verantwoordelijk is voor de operationele
bedrijfsvoering van zowel Strandpaviljoen als Strandhuys. Jij bent de olie tussen de teams, het gezicht van de
zaak en geeft leiding door zichtbaar te zijn op de werkvloer. Je weet als geen ander dat de resultaten belangrijk
zijn, maar dat dit lege cijfers zijn als de gasten niet optimaal tevreden zijn. Jij kunt de medewerkers zo
motiveren dat elke gast zich meer dan welkom voelt en de medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen. Tot jouw
verantwoordelijkheid behoren de operationele teams van zowel Strandhuys als Strandpaviljoen, het
keukenteam en het spoelkeuken team. Daarnaast kun je bouwen op een solide sales- en marketing team, een
planner, een interieurverzorgingsteam en de stafafdelingen financiën en PZ. Tot slot kun je rekenen op een
nauw betrokken directie.
Competenties
✓ Gastheer/gastvrouw in hart en nieren
✓ Jezelf goed kunnen identificeren met de locatie en
deze kunnen vertegenwoordigen
✓ Je hebt liefde voor horeca en bent lounge-, terras- en
food-minded
✓ Jij neemt de teams op een enthousiaste manier mee
om zo met elkaar het ‘IJM’ van nu neer te zetten
✓ Stressbestendig: kalm en overzichtelijk managen van
hectiek en drukte
✓ Ondernemend en een doorpakker
✓ Communicatief sterk in woord en geschrift
✓ Verantwoordelijk en representatief
✓ Structureel en punctueel
✓ Teamspeler, sociaal en harde werker
✓ Flexibel (geen 9-5 mentaliteit)
✓ Organisatorisch- en probleemoplossend vermogen
✓ Leidinggevende capaciteiten
✓ Inlevingsvermogen in gasten en collegae
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Werkzaamheden
✓ Hands-on ‘het gezicht van de zaak’
✓ Je zorgt dat de gasten niets te kort komen en bezorgt ze een lach op hun gezicht
✓ Teams aansturen en optimaliseren
✓ Ontwikkelen, innoveren en bewaken IJM stijl in food & drinks, looks & feels
✓ Inkoop, inkoopbeleid, facturen controle en voorraadbeheer
✓ Bewaken veiligheid en kwaliteit
✓ Werving en selectie medewerkers
✓ Inwerken, opleiden en trainen medewerkers
✓ Optimaliseren bedrijfsprocessen
✓ Bewaken dagrapportages, opstartlijsten en andere documenten
✓ Coachen van de planner en dagdagelijks planning bijsturen
✓ Systemen beheren; kassa, handhelds, pinapparatuur
✓ Implementeren en handhaven beleid en gedragsnormen
✓ Communicatie en afstemming met chef kok, financiële administratie, PZ, sales, marketing en
partymanagers
✓ Afstemming en communicatie met directie & MT
✓ Afstemming met andere betrokken disciplines; Strandbad en Fitt-Outdoor
Opleiding en ervaring
✓ HBO
✓ Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
✓ Computer kennis: outlook, word, excel, drive
✓ Ervaring in horeca
✓ Kennis van keuken, food, drinks en wijn
✓ Pré haccp
✓ Pré BHV/EHBO
IJzeren Man Vught biedt
✓ Fulltime baan voor 40 uur + per week. De uren zijn verspreid van maandag t/m zondag. Van mei t/m
oktober is het hoogseizoen en zullen de werktijden sterk afwisselen en pieken kennen. Het streven is om
maandag en dinsdag als vrije dagen te hanteren.
✓ Een jong, dynamisch bedrijf
✓ Gezellige en hardwerkende collega’s
✓ Kansen en mogelijkheden
✓ Salaris passend bij de functie en werkervaring
✓ Contract van 9 maanden met potentie
Geïnteresseerd in deze uitdagende en zelfstandige functie?
Is je reistijd maximaal 30 minuten? Stuur je CV inclusief motivatie per e-mail aan personeelszaken t.a.v.
Annemieke Vermeer: a.vermeer@ijzerenman.nl.
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