RESTAURANT MANAGER
DIGNITA DEN HAAG
Voor ons n euwe restaurant z n we op zoek naar een FOH-manager
met relevante ervar ng, vaard gheden en pass e voor gastvr he d.
JIJ BENT:
Klantger cht, door kwal te t gedreven en betrouwbaar
Empath sch, vr endel k en respectvol
Betrokken en flex bel
Ervaren n horeca (m nstens 3 aar, FOH)
Een le der en een leraar
Een koff enerd en een ‘people pleaser’
Tweetal g (NL / ENG)
Energ ek
Woonacht g n reg o Den Haag

WAAROM VOOR DIGNITA KIEZEN?
We l ken veel op ou!
We z n de beste d e er s n brunch (volgens onze fans)
We houden van onze gasten
We z n ervaren n gastvr he d, met een pass e voor mensen
We maken mpact
We groe en en ontw kkelen
We vormen een gemeenschap

MEER INFORMATIE
D gn ta s een succesvol brunchconcept met dr e restaurants n Nederland. W werken met veel
pass e en toew d ng om onze gasten elke dag heerl ke brunchgerechten te serveren. We w llen
dat elk bezoek aan D gn ta spec aal s en daarom hebben we ou nod g!
D gn ta s een soc ale ondernem ng van Not For Sale. D t s een nternat onale organ sat e d e
slachtoffers van mensenhandel en u tbu t ng helpt om hun toekomst weer op te bouwen door
m ddel van tra n ngen en coach ng. Alle w nst van de restaurants wordt gebru kt om het werk
van Not For Sale te ondersteunen. We w llen ons succesvolle tra n ngsprogramma naar Den
Haag halen en daar n de lente / zomer van 2021 onze eerste restaurants openen.
Als FOH-manager ben e verantwoordel k voor de dagel kse gang van zaken van het Front of
House-team van D gn ta. e werkt nauw samen met de chef, om het restaurant naar een hoger
n veau te t llen. e le dt een d vers team van collega's en samen zorg e ervoor dat onze gasten
een geweld ge ervar ng hebben. Het s een afw sselende funct e, waarb e het ene moment
front of house werkt, het andere moment soll c tat egesprekken voert, of een gesprek hebt met
de operat ons manager om te bespreken hoe we nog beter kunnen worden. Daarnaast ben e
verantwoordel k voor het geven van prakt klessen aan deelnemers van ons
tra n ngsprogramma en begele d e tra nees d e stage gaan lopen b D gn ta.

SOLLICITEREN?
Ben e geïnteresseerd om ons team te komen versterken, w l e mpact maken en denk e dat e
goed b ons zou passen? Dan horen we heel graag van e! Stuur e C.V. en mot vat ebr ef naar
nfo@eatwelldogood.nl en we nemen contact met e op.
Vanwege de hu d ge COV D-beperk ngen zullen de eerste nterv ews worden gehouden v a
v deogesprekken. Houd er reken ng mee dat soll c tat es zonder mot vat ebr ef n et n
behandel ng kunnen worden genomen.

