
 

 

F&B Supervisor – Fulltime  

Hotel Vondel is één van de mooiste boutique hotels in Amsterdam. Het hotel beschikt over 83 kamers, 
een meeting room en Restaurant JOOST met bar en binnentuin. Je proeft de pure sfeer van typisch 
Nederlands en toegewijd personeel biedt service zoals het hoort. 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. Bekijk hier het menu! 

Wie zoeken wij?  

Hotel Vondel is op zoek naar een Allround F&B Supervisor voor Restaurant JOOST, de bar en de 
banqueting. In deze functie ben je verantwoordelijk voor een team van +/- 10 personen. Samen met je 
collega supervisor en de Hotel Manager houd je je voornamelijk bezig met: 

 Dagelijkse operatie: verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de werkvloer 

 Inwerken en trainen van (nieuwe) medewerkers 

 Het personeelsbeleid: werving, selectie evaluatie en beoordeling 

 Juiste naleving van HACCP standaarden en het huisreglement van Vondel Hotels 

 Zicht houden op de voorraad en het doen van bestellingen 

 Fungeren als het eerste aanspreekpunt voor je team en onze gasten als het gaat om vragen, 
complimenten en klachten 

 Meedenken in het vergroten van de F&B omzet  

 Meedenken over nieuwe de invulling van de wisselde menu kaart 

In de rol van F&B Supervisor zorg jij, samen met het team, voor een optimale gastvrijheid en kwaliteit 
die past bij Restaurant JOOST en Hotel Vondel. Jij: 

 Hebt ervaring in de F&B op supervisor niveau  

 Bent in het bezit van minimaal een MBO diploma op het gebied van Hospitality 

 Zet de toon wat betreft het service- en kwaliteitsniveau van de afdeling 

 Bent een echt “mensen mens” en creëert loyaliteit bij zowel medewerkers als gasten 

 Enthousiasmeert, coacht en motiveert jouw team bruisend van de energie 

 Hebt kennis van gerechten, wijnen en dranken 

Wat bieden wij jou?  

Werken in de buurt van het Vondelpark in een hecht team, veel flexibiliteit en een marktconform 
salaris! Daarnaast bieden we veel extra benefits aan, zoals onder andere: een reiskostenvergoeding 
(10km>), collectieve zorgverzekering, korting in alle hotels en restaurants, te gekke personeelsfeesten, 
sportevenementen en interne doorgroeimogelijkheden. Ben je laaiend enthousiast geworden? Stuur 
dan snel je CV en motivatiebrief naar Suzanne Bubenik (Hotel Manager) via jobs@vondelhotels.com. 
Vermeld hierbij in het onderwerp van je mail ”F&B Supervisor JOOST”. 

https://www.restaurantjoost.com/nl/eten-drinken
mailto:jobs@vondelhotels.com?subject=FenB%20Supervisor%20JOOST

