Vacature Floor Manager voor restaurant en evenementenlocatie
aan het water
Recept
Neem de relaxte sfeer van een strandtent. Doe daar een vleugje landleven bij en mix dat met de
levendigheid van een jachthaven. Voeg daar naar wens een spetterende wateractiviteit aan toe om
het geheel op smaak te brengen en serveer deze heerlijke dag op een bord van gastvrijheid. Welkom
bij Twiske Haven!

Manage jij dit recept van A tot Z?
Wij zoeken een inspirerende floor manager die op de vloer leiding geeft aan het bedienend team en
samen met de chefkok, medewerker reserveringen en eigenaar de zaak gastvrij en goed beheert. Je
ontvangt onze gasten, a la carte (op vrijdag, zaterdag en zondag) en groepen van 20 -200 pax (op
reservering 7 dagen per week van vroeg tot laat) en zorgt dat alle facetten van hun verblijf naar wens
verlopen: eten, drinken, bootverhuur en activiteiten. De keukenbrigade bereidt goed en eerlijk eten
zoals huisgemaakte brownies en soep, kruiden en sla uit eigen moestuinbakken en natuurvlees van
Schotse Hooglanders uit het Twiske.

Functie-omschrijving:
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele uitvoering en aansturing van de bediening
en medewerkers bootverhuur en activiteiten (pool van ca. 25 oproepkrachten). Je werkt zelf mee en
houdt tegelijk overzicht en zorgt dat alles op rolletjes loopt en dat de gasten zich welkom en goed
verzorgd voelen. Naast de bedieningstaken horen ook de volgende taken bij je functie: openen van
de zaak, controle op hygiëne, controle op aankleding/uitstraling, indeling van wijken, vervanging
regelen voor zieke medewerkers, oplossen van klachten, contactpersoon naar groepen en
begeleiding van partijen zodat alles naar wens verloopt, opruimen, bestellingen voor de bar, kas
afsluiten en de zaak afsluiten. Daarnaast zorg je voor actuele posts/reacties op social media. Verder
is het on-the-job trainen en begeleiden van personeel jouw taak, als aanvulling op de
groepstrainingen die we geregeld organiseren.

Wie zoeken we?
Een echte teamleider met ervaring in het aansturen en enthousiasmeren van bedienend personeel
Horecatijger die ook ’s avonds en in het weekend werken leuk vindt (1 weekend per maand vrij)
Energieke persoon die lekker fulltime kan knallen in het hoogseizoen en die als het klikt in de winter
ons concept van Twiske Chalet verder mee wil uitbouwen
Liefst iemand met affiniteit met watersport/varen
Woonachtig in Oostzaan/Amsterdam/Zaandam e.o. met eigen vervoer

Reacties: Kom jij ons team aansturen? Mail dan naar Katja via katja@twiskehaven.nl

