
 

Restaurant Manager 

Je hebt er vast al over gehoord of je bent er wellicht al geweest – De Hallen in Oud-West. De voormalige 

tramremise is geheel omgetoverd tot een waar F&B walhalla en de nieuwste HOTSPOT van 

Amsterdam-West! In één van deze hallen is Hotel De Hallen gevestigd met Restaurant Remise47. Door 

de Frans – Internationaal georiënteerde keuken serveren we klassieke en moderne signatuur 

gerechten, bijpassende wijnen en verassende cocktails. Naast het restaurant bestaat de F&B afdeling 

uit een groot terras, een bar, lounge en vergaderzaal. Het is de plek waar locals en toeristen samen 

eten, drinken en socializen. Voor deze veelzijdige en dynamische werkplek zijn wij op zoek naar een 

Restaurant Manager. 

Als Restaurant Manager ben jij samen met 2 F&B supervisors verantwoordelijk voor het restaurant, de 

bar en de vergaderzaal. Dit betekent dat jij zorgt voor een optimale gastvrijheid die past bij Hotel De 

Hallen. 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. 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.  

Onze nieuwe Restaurant Manager bruist van de energie en drive om Restaurant Remise47 tot een 

groot succes te maken. 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. Je hebt een 

aantal jaar 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. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in boven gesteld profiel? Solliciteren kan 

bij Mark Timo Jansen via mark@hoteldehallen.com.  
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