
 

 

RESTAURANT MANAGER  
Ben jij in staat om een team samen te stellen en sturing aan hen te geven? Streef jij ernaar om 
het beste uit je team te halen? Heb jij een grote passie voor de horeca en zit jij vol met creatieve 
ideeën? Dan is de functie als Restaurant Manger perfect voor jou.  
 

DE (PERFECTE) MATCH  
Een ding is zeker: als Restaurant Manager ben je gek op hospitality, eten en dranken. Gezelligheid 
stroomt door jouw aderen en jij bent een ster in het maken van oprechte connecties, zowel met 
gasten- als met medewerkers. Je hebt werkervaring als Restaurant Manager in een soortgelijk 
restaurant. Daarnaast ben je minimaal in het bezit van mbo-diploma op het gebied van Hospitality 
Management en beheers je de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift. 

JOUW JOB 
Omdat jij leidinggeeft aan een team is het belangrijk dat je hen ook weet te motiveren. Ook 
begeleid en coach je het team en zorg je ervoor dat nieuwe mensen ingewerkt worden. Jij 
informeert onze gasten over koffie, bieren, cocktails, wijnen of onze prachtige gerechten. 
Wanneer gasten of medewerkers vragen hebben, ben jij het directe aanspreekpunt en bij het 
bedenken van een nieuwe menukaart kom jij met creatieve ideeën.  
 

WAT BIEDEN WIJ JOU?   
• Marktconform salaris passend bij jouw kennis en ervaring; 
• 40% korting bij een verblijf in een van onze hotels op basis van beschikbaarheid, hallo 

weekendje Maastricht; 
• 20% korting in onze restaurants; 
• Kennismaking van de hotels met gratis drankjes; 
• 3- gangen diner bij eerste verlenging contract; 
• Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling; 
• Reiskostenvergoeding, indien je meer dan 10 km van werk woont; 
• Wij vieren jouw verjaardag en jubileum (al vanaf 2.5 jaar); 
• Interne doorgroeimogelijkheden; dit jaar zijn al 15 medewerkers doorgegroeid binnen 

Vondel Hotels; 
• Mogelijkheden om jezelf continue te blijven ontwikkelen door interne en externe 

trainingsmogelijkheden; 
• Ieder jaar reiken we een employee van het jaar award uit, dus wie weet staat deze 

volgend jaar bij jou op de kast; 
• Een uniform ontworpen door Claes Iversen;  
• Een werkplek omgeven door kunst, geschiedenis en reizigers ;)  

MAKE IT HAPPEN 
Wacht niet langer en solliciteer snel. Stuur je CV naar jobs@vondelhotels.com 


