F&B Supervisor - Fulltime
Heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel? En ben jij ervan bewust dat alle taken van zowel jezelf
als andere werknemers binnen Restaurant Remise47 goed uitgevoerd moeten worden? Heb jij een hart
voor hospitality en weet jij ‘hoe het hoort’? Dan klink jij als onze nieuwe F&B Supervisor!
Hoe ziet jouw werkdag er precies uit? Dat kunnen wij niet in een paar woorden omschrijven, aangezien
elke dag weer anders is, dit maakt het wel afwisselend! Wat wij wel kunnen vertellen is dat jij je
voornamelijk bezig houdt met de dagelijkse operatie, dus jij bent verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen op de werkvloer. Daarnaast neem jij als taak op jou om (nieuwe) medewerkers te trainen en in
te werken en te fungeren als eerste aanspreekpunt voor het team en onze gasten als het gaat om
vragen, complimenten en klachten. Alsook, het proces dat daaraan voor af gaat: de werving, selectie,
evaluatie en beoordeling van (nieuwe) medewerkers. Wij verwachten dat jij het huisreglement en de
juiste HACCP standaarden naleeft, want jij bent immers het voorbeeld! Ook behoren het meedenken
in het vergroten van de F&B omzet en meedenken over nieuwe invulling van de wisselende menukaart
tot jouw takenpakket! Gelukkig heb je daarvoor ook een sparringpartner: de Restaurant Manager.

Wie zoeken wij?
Jij hebt ervaring in de F&B en met leidinggeven. Ook ben jij in bezit van minimaal een MBO diploma
gericht op Hospitality. Daarnaast zullen je vrienden en familie jou omschrijven met de woorden
enthousiast, motiverend en een echt “mensen mens”. Jij bent de persoon die wij zoeken, aangezien jij
de toon zet betreft het service- en kwaliteitsniveau van de afdeling en ook kennis hebt van gerechten,
wijnen en dranken!

Wat bieden wij jou?
Naast een te gekke werkplek en een marktconform salaris, bieden wij
 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels
 Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling
 Collectieve bedrijfsfitness
 Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werk woont
 Interne doorgroeimogelijkheden
 Interne en externe trainingsmogelijkheden
 Sportevenementen voor alle collega’s
 Een geweldige werkplek omgeven door kunst
 Een uniform ontworpen door Claes Iversen
Daarnaast vieren wij
 Jouw verjaardag!
 Al een jubileum vanaf 2,5 jaar
 Nieuwjaar met een spetterend cadeau
 Elk jaar een employee award per hotel

Meer informatie over jouw werkplek
Remise47 serveert wisselende en seizoensgebonden specials. Onze gasten komen voor een lekker
ontbijt, lunch, een borrel met heerlijke bites, een snelle hap of juist een uitgebreid diner met
bijpassende wijnen. Het restaurant is gevestigd in het populaire De Hallen complex in Amsterdam OudWest en heeft een prachtig ruim en zonnig terras en een huiselijke sfeer. Voor meer informatie over
jouw werkplek: https://www.remise47.com/nl.
Wil jij deel worden van een ambitieus team en werken voor een groeiende collectie van unieke hotels?
Dan is werken bij Restaurant Remise47 iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel via
jobs@vondelhotels.com.

