Vacature floormanager Strandhuys
Weekenden & vakanties | Student
IJzeren Man Vught, ofwel IJM, ofwel Strandbad – Strandpaviljoen – Strandhuys – Strandrecreatie – Stranduitjes
Strandhuys | Het Strandhuys is een sfeervolle strandlocatie om te borrelen, lunchen, dineren en relaxen met een heerlijk terras
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. We verwennen de gasten ‘van slipper tot pump’ in het restaurant, op de
terrassen en op de ligbedden aan het water. De gasten kunnen genieten van borrel & bites op het strand tot aan volledig
verzorgde á la carte diners met bijpassende wijnen in het restaurant. Loop gerust eens binnen om de sfeer te proeven.
Klik hier voor de ‘making of’ van het Strandhuys (2014) en hier voor een sfeerimpressie van 2017.
Gezien de uitdagingen voor het horecateam zoeken we op korte termijn ervaren floormanagers. Zin om deze uitdaging aan
te gaan en ons team te versterken?
Vacature (weekend en vakanties)
➢ Floormanager Strandhuys
Competenties
✓ Gastvrijheid 2.0
✓ Horeca-minded
✓ Verantwoordelijk en representatief
✓ Enthousiast en gemotiveerd
✓ Teamspeler, harde werker en flexibel
✓ Professioneel en natuurlijk leider
✓ Stressbestendig en helicopterview
✓ Organisatorisch- en probleemoplossend vermogen
Werkzaamheden
✓ Gasten een onvergetelijke dag bezorgen
✓ Openen en/of afsluiten van de zaak
✓ Leidinggeven aan 5-30 collega’s
✓ Service & kwaliteit managen
✓ Op- en afschalen van medewerkerspoule
✓ Medewerkers monitoren en coachen
✓ Meewerken, signaleren en anticiperen
✓ Hectiek managen
✓ Bewaken ‘IJM stijl’
Opleiding en Ervaring
✓ Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
✓ HBO/ WO student
✓ Kennis van food en drinks
✓ Sociale hygiëne is een pré
✓ BHV is een pré
IJzeren Man Vught biedt
✓ Een jong, dynamisch bedrijf
✓ Gezellige en hardwerkende collega’s
✓ Trendy & hippe werkomgeving
✓ Salaris passend bij de functie en ervaring
✓ 12/16 uren contract met potentie
Geïnteresseerd in deze uitdagende functie?
Is je reistijd maximaal 30 minuten? Stuur je CV en motivatie per e-mail aan personeelszaken t.a.v. Annemieke Vermeer:
a.vermeer@ijzerenman.nl.
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