F&B SUPERVISOR
Heb jij verantwoordelijkheidsgevoel? En ben jij ervan bewust dat alle taken van zowel jezelf als
andere werknemers binnen het bedrijf goed uitgevoerd moeten worden? Heb jij passie voor de
horeca en weet jij ‘hoe het hoort’? Dan klink jij als onze nieuwe F&B Supervisor!
Jij houdt je voornamelijk bezig 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 vooraf 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! In deze functie rapporteer je direct aan jouw
leidinggevende.

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. Indien je meerdere jaren leidinggevende werkervaring hebt zijn wij ook
tevreden. Jouw vrienden en familie omschrijven jou met de woorden enthousiast, motiverend en
een echt “mensen mens”. Jij weet wat service is en zorgt ervoor dat gasten terugkeren. Daarnaast
heb je kennis van wijnen, dranken en gerechten. Tot slot spreek en schrijf je uitstekend Nederlands
en Engels.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marktconform salaris passend bij jouw kennis en ervaring;
40% korting bij een verblijf in een van onze hotels op basis van beschikbaarheid, hallo
weekendje Maastricht;
20% korting in onze restaurants;
Kennismaking van de hotels met gratis drankjes;
3- gangen diner bij eerste verlenging contract;
Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling;
Reiskostenvergoeding, indien je meer dan 10 km van werk woont;
Wij vieren jouw verjaardag en jubileum (al vanaf 2.5 jaar);
Interne doorgroeimogelijkheden; dit jaar zijn al 15 medewerkers doorgegroeid binnen
Vondel Hotels;
Mogelijkheden om jezelf continue te blijven ontwikkelen door interne en externe
trainingsmogelijkheden;
Ieder jaar reiken we een employee van het jaar award uit, dus wie weet staat deze
volgend jaar bij jou op de kast;
Een uniform ontworpen door Claes Iversen (mits je in een van de hotels werkzaam bent
m.u.v. housekeeping);
Een werkplek omgeven door kunst, geschiedenis en reizigers ;)

MAKE IT HAPPEN
Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Dan is werken bij Vondel Hotels iets voor jou!
Wacht niet langer en solliciteer. Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com

