RESTAURANT MANAGER
DIGNITA DEN HAAG
Voor ons nieuwe restaurant zijn we op zoek naar een restaurant manager
met relevante ervaring, vaardigheden en passie voor gastvrijheid.
JIJ BENT:
Klantgericht, door kwaliteit gedreven en betrouwbaar
Empathisch, vriendelijk en respectvol
Betrokken en flexibel
Ervaren in horeca (minstens 3 jaar, in de bediening)
Een leider en een leraar
Een koffienerd en een ‘people pleaser’
Tweetalig (NL / ENG)
Energiek
Woonachtig in regio Den Haag

WAAROM VOOR DIGNITA KIEZEN?
We lijken veel op jou! Een divers, internationaal en dynamisch team
We zijn de beste die er is in brunch (volgens onze fans)
We houden van onze gasten
We zijn ervaren in gastvrijheid, met een passie voor mensen
Wij bieden zinvol werk - als sociale onderneming maken we de wereld een
beetje beter
Ruimte voor zelfontwikkeling, professionele ontwikkeling en creativiteit
Competitief salaris, personeelskorting, -activiteiten en -feesten, en een
tekenbonus

MEER INFORMATIE
Dignita is een succesvol brunchconcept met drie restaurants in Nederland. Wij werken met veel
passie en toewijding om onze gasten elke dag heerlijke brunchgerechten te serveren. We willen
dat elk bezoek aan Dignita speciaal is en daarom hebben we jou nodig!
Dignita is een sociale onderneming van Not For Sale. Dit is een internationale organisatie die
slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting helpt om hun toekomst weer op te bouwen door
middel van trainingen en coaching. Alle winst van de restaurants wordt gebruikt om het werk
van Not For Sale te ondersteunen. We willen ons succesvolle trainingsprogramma naar Den
Haag halen en daar in de lente / zomer van 2021 onze eerste restaurants openen.
Als restaurant manager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het
Front of House-team van Dignita. Je werkt nauw samen met de chef, om het restaurant naar
een hoger niveau te tillen. Je leidt een divers team van collega's en samen zorg je ervoor dat onze
gasten een geweldige ervaring hebben. Het is een afwisselende functie, waarbij je het ene
moment in de bediening werkt, het andere moment sollicitatiegesprekken voert, of een gesprek
hebt met de operations manager om te bedenken hoe we nog beter kunnen worden. Daarnaast
ben je verantwoordelijk voor het geven van praktijklessen aan deelnemers van ons
trainingsprogramma en begeleid je trainees die stage gaan lopen bij Dignita.

SOLLICITEREN?
Ben je geïnteresseerd om ons team te komen versterken, wil je impact maken en denk je dat je
goed bij ons zou passen? Dan horen we heel graag van je! Stuur je C.V. en motivatiebrief naar
info@eatwelldogood.nl en we nemen contact met je op.
Vanwege de huidige COVID-beperkingen zullen de eerste interviews worden gehouden via
videogesprekken. Houd er rekening mee dat sollicitaties zonder motivatiebrief niet in
behandeling kunnen worden genomen.
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