
 

 

F&B Supervisor – Fulltime  

Hotel Vondel is één van de mooiste boutique hotels in Amsterdam. Het hotel beschikt over 86 kamers, een 
meeting room, Restaurant JOOST met bar en binnentuin. Je proeft de pure sfeer van typisch Nederlands en 
toegewijd personeel biedt service zoals het hoort. Hotel Vondel prikkelt werkelijk alle zintuigen. Restaurant 
JOOST is een sfeervolle ontmoetingsplek. Het restaurant voert een frisse, Hollandse seizoensgebonden 
keuken met de nadruk op eenvoud. In de lente en zomer kan ook in de prachtige binnentuin genoten worden 
van een heerlijke lunch, diner, borrel of event. 

Wie zoeken wij?  
Hotel Vondel is op zoek naar een Allround F&B Supervisor voor Restaurant JOOST, de bar en de banqueting. 
In deze rol zorg jij, samen met het team, voor een optimale gastvrijheid en kwaliteit die past bij Restaurant 
JOOST en Hotel Vondel.  

In deze functie ben je verantwoordelijk voor een team van +/- 10 personen. Samen met je collega en de 
Hotel Manager voer je het personeelsbeleid (werving, selectie, evaluatie en beoordeling) en ben je 
verantwoordelijk voor het inwerken en trainen van (nieuwe) medewerkers. Daarnaast draag je zorg voor 
een juiste naleving van de HACCP standaarden en het (huis)reglement van Vondel Hotels. Tot jouw dagelijkse 
taken behoren verder het reilen en zeilen op de werkvloer, zicht houden op de voorraad en het doen van 
bestellingen.  

Jij zet de toon wat betreft het service- en kwaliteitsniveau van de afdeling. Het is belangrijk dat je een echt 
“mensen mens” bent. Je bent een ster in het maken van oprechte “connecties” met zowel gasten als 
medewerkers. Het creëren van loyaliteit en gasten in de watten leggen zijn één van jouw belangrijkste pijlers. 
Het coachen en motiveren van medewerkers is voor jou een makkie. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor 
je team en onze gasten als het gaat om problemen, complimenten en klachten. Jij zorgt te allen tijde voor 
een goede afhandeling.  

Onze nieuwe collega heeft ervaring in de F&B op supervisor niveau en is in het bezit van minimaal een MBO 
diploma op het gebied van Hospitality Management. Je bruist van de energie en hebt kennis van eten, wijnen 
en dranken. Je verkent graag nieuwe restaurants in de stad en neemt ideeën mee naar je werk. Je bent geen 
kantoortype, de ‘roll up your sleeves’ mentaliteit is op jou van toepassing. Je bent nieuwsgierig, positief, 
assertief, creatief en je denkt in mogelijkheden. Het begeleiden, trainen en coachen van medewerkers is één 
van je passies. Jij maakt groei en ontwikkeling mogelijk. 

Wat bieden wij jou?  
Werken in de buurt van het Vondelpark in een hecht team! Als je werkzaam bent voor Vondel Hotels krijg je 
volop ruimte en support om ideeën uit te werken en out of the box te denken. We bieden je ruimte om te 
groeien en geven je de kans om mee te denken over acties en initiatieven die bijdragen aan de stijging van 
de F&B omzet. Ben je in het bezit van de juiste werkervaring en opleiding? En beheers je de Nederlandse en 
Engelse taal uitstekend in woord en geschrift? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Valerie Westen via 
Valerie@vondelhotels.com. 


