
WE’RE 
HIRING

Bedrijfsleider
Binnen onze snelgroeiende organisatie staat een functie open voor bedrijfsleider in ons 
nieuwe restaurant Madame Zita. Ben jij op zoek naar een unieke werkplek en spreekt deze 
mooie, afwisselende functie je aan? Lees dan snel verder!

Jouw takenpakket bevat o.a.:
• Je geeft leiding aan het horecateam van ons gloednieuwe restaurant Madame Zita;
• Je bent eind- of dag verantwoordelijke voor de horeca van Madame Zita;
• Je werkt zelf mee op de vloer;
• In deze ‘’platte organisatie’’ ben je vrij om je eigen ideeën te implementeren;
• Heb je een directe link met al onze medewerkers

Bij interesse ontvangen we graag jouw cv en motivatie per e-mail. Mail hiervoor naar 
werkenbij@ijzerenman.nl t.a.v. Wiebe Biemans. We komen graag met je in contact!

• MBO 4 /HBO werk- en denkniveau;
• Relevante werkervaring in een soortgelijke rol;
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Communicatief sterk;
• Is een teamspeler;
• Kan het team enthousiasmeren & motiveren;
• Nauwkeurig en resultaat gericht;
• Kan kostenbewust te werk gaan.

Jij bent

Ben jij onze rots 

in de branding?

• De gezelligste sluitborrels en personeelsfeesten
• Salaris passend bij jouw ervaring
• Goede secundaire voorwaarden zoals marktconforme pensioenregeling, 
 25 vakantiedagen & reiskostenvergoeding
• Elke dag gratis lunch, met liefde verzorgd door IJM’s keukenteam
• Een plekje in ons enthousiaste, gedreven team met een hele goede werksfeer
• Ruimte om ervaring te tonen, maar ook de mogelijkheid je verder te ontwikkelen.
• Een zelfstandige baan waarin jouw ideeën en eigen inbreng worden toegejuicht
• Uitzicht op een vaste aanstelling

Jij krijgt



De IJzeren Man is gelegen aan de Vughtse Heide (nabij ’s-Hertogenbosch) en uniek in haar 
soort. Voor horeca, recreatie & events aan het water zijn wij dé locatie voor zowel particulieren 
als zakelijke gasten. Gelegen aan de recreatieplas De IJzeren Man faciliteren wij voor onze 
gasten:
• IJM Strandhuys | restaurant, serre en terras voor ontbijt, lunch, borrel & diner.
• IJM Strandpaviljoen | 3 eventzalen voor de meest uiteenlopende feesten, vergaderingen  
 en bijeenkomsten.
• IJM Strandbad | zwemmen & spelen in het recreatiepark met o.a. kiosk, waterattracties  
 en grote speeltuin.
• IJM Klimbos | één van de grootste klimbossen van de Benelux met een klimparcours &  
 nettenpark.
• IJM Outdoor | teambuilding activiteiten en groepsuitjes voor iedere doelgroep.
• Madame Zita | gloednieuw familierestaurant wat staat voor volop genieten met 
 bijzondere gerechten in een sfeervolle ambiance!

Heb je nog vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Wij zijn

ijzerenman.nl @werkenbij.ijmBoslaan 49, 5236 NX Vught


