Onze organisatie breidt uit! We zoeken voor brunch concept Dignita een

MEEWERKEND ASSISTENT-MANAGER FOH
Wie zijn wij?
Dignita is een succesvol brunch-concept met twee vestigingen in Amsterdam, Dignita Vondelpark en Dignita
Hoftuin. We werken met heel veel passie en toewijding om onze gasten heerlijke brunch-gerechten te serveren. We
willen dat elke bezoek aan Dignita bijzonder is en hebben daarom een team van collega’s die gemotiveerd zijn iets
speciaals te creëren, met een focus op de gast. Je werkt nauw samen met de bedrijfsleider en de sous-chef om onze
organisatie naar een hoger niveau te brengen.
Dignita is een sociale onderneming van Not For Sale. Dit is een internationale organisatie die een kwetsbare groep
mensen helpt hun toekomst op te bouwen. Ons team draagt bij aan deze missie.
Over de functie
Als meewerkend assistent-manager Front Of House, ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de
bediening van Dignita. Je geeft leiding aan een divers team van medewerkers. Je wordt operationeel ondersteund
door shift leaders en jullie zorgen er samen voor dat onze gasten een geweldige ervaring hebben. Het is een
afwisselende functie, waarbij je bijvoorbeeld het ene moment mee helpt op de vloer, en het andere moment
sollicitatiegesprekken voert, of met de bedrijfsleider overleg hebt over hoe we nog beter kunnen worden.
Wat we zoeken:
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 2 jaar horeca-ervaring, waarvan 1 jaar leidinggevend
Een vriendelijk, sociaal, gepassioneerd en betrokken persoon met natuurlijk leiderschap
Aantoonbare ervaring met het aansturen van een team, bestellen, roosters maken, beheer van
arbeidsproductiviteit en uitvoeren van HR-beleid.
Oog voor detail, focus op kwaliteit en service
Barista-ervaring
Uitstekend in Engels
Beschikbaar om in ieder geval 1 weekenddag te werken

Wat wij bieden:
•
•
•
•
•
•

Full-time functie, met salaris conform Horeca CAO
Investeringen in je persoonlijke ontwikkeling en carrière
Professionele en fijne werksfeer
Jong, dynamisch en internationaal team, en een feestcommissie
Heerlijk eten en drinken
Normale balans werk-privé (werk tussen 7.00-20.00)

Denk je dat jij de juiste persoon bent voor deze functie en wil je graag bij ons komen werken? Stuur dan je C.V. en
motivatiebrief naar info@eatwelldogood.nl. We nemen dan snel contact met je op!

