VACATURE BIJ MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM DOELUM IN RENKUM
In Renkum staat een mooi complex, met sportzalen, sportvelden, kantoorruimtes, flexplekken, vergaderzalen,
een theaterzaal en in het hart van dat alles een gezellige horeca. Een plek waar ca. 1200 vaste verenigingsleden
plus buurtbewoners komen sporten en ontspannen, komen leren en elkaar komen ontmoeten. Een plek met
heel veel activiteiten voor iedereen. Een plek waar jij je goed voelt en aan kan bijdragen!

Wij zoeken per direct een

Tijdelijk LEIDINGGEVENDE HORECA 0,8 – 1,0 FTE
Heb jij een sterk gevoel van wat er moet gebeuren in de horeca, maar tegelijkertijd ook genoeg flexibiliteit om
tegen veranderingen te kunnen? Ben je snel in gewerkt en kun je meteen aanpakken? Vind je alle mensen leuk
en doe je bij elke gast je uiterste best om er een vaste gast van te maken? Vind je het leuk om mensen die extra
zorg nodig hebben te begeleiden?
Dan zoeken wij jou!
Wij bieden een mooie functie en een salaris tussen 2.100,- en 2.600 euro per maand op fulltime-time basis of
een vergelijkbaar uurtarief als zzp-er.
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De functie
Je bent een meewerkend voorman/-vrouw: je draait mee in de operatie (bar en/of keuken).
Je stuurt de medewerkers in de bar en keuken aan.
Je bewaakt horecaprocessen (fifo, haccp, schoonmaak).
Je controleert de voorraden en doet bestellingen.
Je maakt roosters voor de horeca-medewerkers.
Je creëert kansen, bent de hele dag pro-actief met je gasten en (potentiele) huurders bezig.
Je werkt nauw samen met de je collega's voor verhuur, schoonmaak en evenementen.
Je zorgt voor uitstekend werk- en leerklimaat en hebt functioneringsgesprekken met medewerkers.
Je bent een actieve partner voor de directie in doorontwikkeling/aanpassing van menu, concept, etc.
Onze eisen
Je bent een gangmaker: je creëert actief een goede sfeer, verbindt gasten en speelt van nature in op de
behoeften van het moment.
Je hebt ruime, commerciële horeca-ervaring en daardoor overzicht over het totaal aan horecaprocessen.
Je hebt leidinggevende ervaring.
Je hebt aantoonbare affiniteit met bijzondere doelgroepen.
Je verbindt maatschappelijk ondernemen aan commercieel ondernemen.
Je bent flexibel in de uren die je werkt, werken in weekends en avonden is geen probleem.
Ervaring in onderwijs en/of begeleiding van doelgroepen is een pre.

Jouw sollicitatie
Potentieel geschikte kandidaten krijgen direct een uitnodiging. Verstuur jouw sollicitatiebrief en cv dus zo snel
mogelijk naar Jos Buijs, voorzitter van het bestuur, jgm.buijs@outlook.com
Voor meer informatie over de functie bel je naar Jos Buijs, 06 51811805.

