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FLOORMANAGER FOODHALLEN

Over ons

Foodhallen is een uniek concept waar samenkomen en diversiteit centraal
staat. Op onze drie locaties in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag brengen wij
een assortiment van keukens, van haute-cuisine tot streetfood, met smaken uit
alle hoeken van de wereld bij elkaar. Vanuit onze specialty-bars zoeken we naar
de beste aanvulling op het eten. Variërend van lokaal speciaalbier en diverse
kwaliteitswijnen tot gewaagde Gin Tonics. Genoeg keuze voor de liefhebber. In
de amicale setting in onze historische panden vindt iedereen zijn eigen weg. Of
je nou komt voor een borrel, een first-date, een bedrijfsuitje, live muziek, een
hapje voor het stappen of voor je favorite dish, we got you!
Foodhallen is de paraplu die diversiteit mogelijk maakt. Waar smaken en
mensen samenkomen. Waar er wordt geproost, gedeeld, gesnackt & gedronken.
Waar wordt geborreld en gefeest. At Foodhallen we celebrate Flavors!

Vacature

Wij zijn voor onze locatie in Rotterdam voor 38 uur (fulltime) op zoek naar een:
Floormanager - Foodhallen
Wij zijn op zoek naar een echt horeca mens die beschikt over goede
organisatorische skills, zakelijk inzicht en een flexibele houding. Je bent ook
bereid om op de werkvloer te staan en hebt een ‘niet lullen, maar poetsen’
mentaliteit.
Als Floormanager ben je verantwoordelijk voor;
Het team en geef je leiding aan het barpersoneel en runners gedurende een shift.
Je bent een motivator van het team en streeft naar een optimale sfeer onderling.
Je zorgt voor de kassa bij opening en sluiting volgens de procedure.
Het is jouw taak dat de kwaliteit qua service en product geboden wordt door het
personeel.
Je zorgt ervoor dat er effectief en efficiënt gewerkt wordt en houdt een scherp
oog op verbeteringen ten opzichte van het bedrijfsproces.
Je bent het contactpunt voor vragen/klachten of problemen van gasten en
collega’s.
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FLOORMANAGER FOODHALLEN

Dit ben jij

Je bent 20 jaar of ouder;
Hoge mate van drankkennis;
Je hebt werkervaring binnen diverse horeca bedrijven en met het aansturen van
een team van vooral jonge medewerkers;
Goed in Nederlands en Engels; in woord en op schrift;
Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en je bent een natuurlijk leider;
Analytisch vermogen en denkt in oplossingen;
Verder heb je Hospitality hoog in het vaandel staan, ben je sociaal in de omgang
en zorg je voor orde en netheid;

Van ons

Dit krijg je van ons:
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Nederlandse Horeca Gilde;
Starten met een 7 maanden contract;
Diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Denk aan managementtrainingen
(intervisie met collega’s uit Amsterdam, Rotterdam & Den Haag) en
opfriscursussen;
Een zeer dynamische werkomgeving en uitdagende werkomgeving, waarbij je de
mogelijkheid hebt om mee te denken over het verbeteren van onze
dienstverlening (graag zelfs!)

Koffie?
Spreekt bovenstaand jou aan én voldoe je aan bovenstaande eisen?
Ga terug naar de jobs pagina en klik op APPLY NOW

