
 

 

 

RESTAURANT MANAGER | FULLTIME 
Lijkt het jou gaaf om een hotel opening mee te maken? Ben jij in staat om naar 

eigen inzicht een team samen te stellen en daarna sturing aan hen te geven? Bruis 

jij van de energie en streef jij er naar om het beste uit je team te halen? En houd 

jij je creatieve ideeën niet voor jezelf? Dan is werken bij ons nieuwe hotel aan de 

Geldersekade als Restaurant Manager de ideale positie voor jou! 

 

Je bent een ster in het maken van oprechte connecties met zowel gasten als 

medewerkers. Jij bent een echte hospitality professional en servicegerichtheid én 

gezelligheid zit in jouw bloed. Je hebt een voorliefde voor verschillende soorten 

koffies, bieren, cocktails en wijnen én je vindt het leuk om de gasten hierover te 

drukte en de wensen van onze gasten, zodat zij een optimale beleving ervaren 

en zeker terug komen. Daarnaast ben jij een ster in het inwerken, begeleiden, 

coachen en motiveren van je medewerkers. Jij bent de aangewezen persoon die 

groei en ontwikkeling mogelijk maakt. Evenwel staat bij jou het creëren van 

loyaliteit en gasten in de watten leggen hoog in het vaandel. Jij zorgt ervoor dat 

hetgeen geserveerd wordt van hoge kwaliteit is. Je denkt actief mee aan de 

menukaart samenstelling en het vergroten van de F&B omzet. 

 

WIE ZOEKEN WIJ? 

Onze nieuwe Restaurant Manager bruist van de energie en drive om het F&B-

concept tot een groot succes te maken. De  up your  mentaliteit is op 

jou van toepassing. Je bent nieuwsgierig, positief, assertief, creatief en je denkt 

in mogelijkheden. Je hebt werkervaring als Restaurant Manager in een soortgelijk 

restaurant/hotel en je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging. Daarnaast ben je 

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

Management en beheers je de Nederlandse en Engelse taal uitstekend, in woord 

en geschrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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  

 Een geweldige werkplek omgeven door kunst 

 Een uniform ontworpen door Claes Iversen  

Daarnaast vieren wij 

 Jouw verjaardag! 

 Al een jubileum vanaf 2,5 jaar 

 Elk jaar een employee award per hotel 

 Nieuwe hotel openingen 

 

MEER INFORMATIE OVER JE WERKPLEK  
In januari opent Vondel Hotels een hotel op de Geldersekade, op loopafstand 

van het centraal station. Dit voormalig pakhuis wordt met behoud van historische 

details een inspirerende nieuwe plek in Chinatown in Amsterdam. Laat je 

inspireren in de galerieruimte en werkplaats voor kunstenaars, moderne lobby of 

een van de 81 kamers gevuld met moderne kunst.   

 

MAKE IT HAPPEN 

Wil jij deel uitmaken van een jong en ambitieus team? Dan is ons nieuwe hotel 

aan de Geldersekade iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel.  

Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com  

 

mailto:jobs@vondelhotels.co#m

