Wil je leidinggeven in het beste brunchrestaurant in Amsterdam? Dit is je kans!
Voor Dignita Hoftuin zijn we op zoek naar een

ASSISTENT-MANAGER FOH
Wij zoeken voor ons restaurant een enthousiaste, vriendelijke, gepassioneerde en Nederlandssprekende horecamanager, want als het beste brunchrestaurant van Amsterdam willen we ook de beste service en de hoogste kwaliteit
drankjes bieden, met een goed op elkaar ingespeeld team. Kan jij je collega’s inspireren en motiveren, neem jij
moeiteloos bestellingen op, schenk jij prachtige rosetta’s en kan jij blind een heerlijke G&T maken, dan horen we
graag van jou.
Wie zijn wij?
Dignita Hoftuin is een succesvol brunch-restaurant in het centrum van Amsterdam, gelegen in een prachtige
binnentuin met een zonnig terras. We werken met heel veel passie en toewijding om onze gasten heerlijke brunchgerechten te serveren. We willen dat elke bezoek aan Dignita geweldig is en hebben daarom een team van collega’s
die gemotiveerd zijn iets speciaals te creëren, met een focus op de gast. Daarnaast is onze locatie ook populair voor
bruiloften, borrels en feesten in de avond. Je werkt samen met onze andere assistent-manager, de event-manager, 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 mensen die slachtoffer
zijn geweest van mensenhandel helpt hun toekomst op te bouwen. Ons team draagt bij aan deze missie.
Wat we zoeken:
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 4 jaar horeca-ervaring, waarvan 2 jaar leidinggevend
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
Ervaring met eventmanagement is een pluspunt
Uitstekend in Engels
Beschikbaar vanaf 1 mei

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 8.00-20.00)

Ben je geïnteresseerd in deze vacature en toe aan een nieuwe uitdaging? Stuur dan uiterlijk 20 maart je C.V. en
motivatiebrief naar info@eatwelldogood.nl. De eerste ronde gesprekken zal plaatsvinden in de week van 25 maart.

