BEDRIJFSLEIDER | RESTOBAR | BARKADE
LOCATIE
Barkade is gevestigd op een oud industrieel fabrieksterrein in Den Bosch met
ruimte voor creatieve vernieuwing en experimenten. Een jonge zaak, gestart in
in oktober 2019 met de slogan Eat, Drink Play.
Eat > Een restobar met een uitgebreide Aziatische dinerkaart. Streetfood,
lokale producten en Oriëntaalse ingrediënten.
Drink > Een prachtige bar met een uitgebreide selectie aan (Aziatische) bieren,
cocktails en ander spraakwater.
Play > Een retro arcadehal met games uit de 80's en 90's. En privé te boeken
karaoke rooms.

FUNCTIE
Wij zijn op zoek naar een bedrijfsleider met veel ervaring. Structuur brengen
op de werkvloer, personeel aansturen / trainen en servicegerichtheid naar
gasten verbeteren. Wij zoeken een leider die collegiaal is en niet bang om
kritisch te zijn richting collega’s en het management. Je stelt uit eigen initiatief
het voorbeeld op de werkvloer en hebt hart voor de zaak.
JOUW VEREISTEN
Fulltime / parttime beschikbaar
•
Ervaring in een leidinggevende functie
•
Ruime ervaring met service in horeca / restaurants
•
Sturing en trainingen geven aan personeel
•
De brug tussen keuken, vloer en bar
•
Eindverantwoordelijke en passend in Barkade
•
SVH / HACCP & Allergenen certificaat (of bereid deze te halen)
•
JOUW KWALITEITEN
Motivator en leider
•
Handelend vanuit het bedrijfsbelang
•
Oog voor detail / kritische blik
•
Teamplayer / communicatief sterk
•
Stressbestendig / presteert onder druk
•
Georganiseerd en gestructureerd
•
Staat niet stil en ziet werk
•
Streeft naar uitmuntende service, kwaliteit en gastbeleving
•
WIJ BIEDEN
Unieke kans om zijn of haar werk-ideologie te vormen in deze relatief
•
nieuwe zaak
Aansturing van een jong en playful team
•
Ruimte voor zelfontwikkeling en groei
•
Werken in een prettige en inspirerende omgeving
•
Klaar voor de challenge? Laat het ons weten!
Stuur je CV en korte motivatie naar info@barkade.nl

