
FRONT OF HOUSE MANAGER
DIGNITA DEN HAAG

Als Front of House Manager zorg ��� dat alles op rollet�es loopt �n onze n�euwe vest�g�ng
�n Den Haag (opent �n november/december 2022). W�l ��� overdag le�d�nggeven �n ons
restaurant en b��dragen aan onze soc�ale m�ss�e? Lees dan verder!

Een diverse portie werkzaamheden:

��� stuurt een team van 5-10 medewerkers aan. H�erdoor verloopt de werkdag soepel en
zorgen �ull�e als team dat gasten gen�eten van onze knetterverse gerechten. Daarnaast
ben �e verantwoordel��k voor het personeelsbeheer (werkroosters, �nwerken,
beoordel�ngen) en de adm�n�strat�e (urenreg�strat�e, kassabeheer, ma�lbox). ��� houdt
alt��d het overz�cht over de besch�kbare voorraad en apparatuur. Ten slotte bespreek �e
wekel��ks de resultaten van �ouw vest�g�ng met het management. 

Je vindt het leuk om je tanden te zetten in de volgende taken:

Le�d�nggeven aan een team
Bedr��fsprocessen strooml��nen én verbeteren
U�tvoeren van adm�n�strat�eve werkzaamheden
Gasten de ult�eme ontb��t/brunch/lunch belev�ng geven 
B��dragen aan onze soc�ale m�ss�e: Eat Well, Do Good

Je hebt alle ingrediënten in huis voor deze baan als je: 

�nteresse hebt �n soc�aal ondernemen 
Een pos�t�eve �mpact w�lt maken op collega’s
B�� voorkeur 1-3 �aar ervar�ng hebt met de genoemde taken
B�� voorkeur een d�ploma hebt �n soc�ale hyg�ëne, BHV, leermeesterschap
Woonacht�g bent �n de reg�o Den Haag
38 uur per week besch�kbaar bent, waarvan 1 weekenddag 
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“Het �s ontzettend moo� om dagel��ks compl�menten te kr��gen van gasten over onze serv�ce, koff�e
en gerechten. B�� D�gn�ta werken we aan onze soc�ale m�ss�e, hebben we lol en helpen we elkaar.
We z��n écht een team - onze manager spr�ngt b�� �n de afwas als dat nod�g �s!” 
– Collega �ess�ca

Arbeidsvoorwaarden die in de smaak vallen:

Salar�s tussen €2.250 en €2.450 (Horeca CAO, schaal V�) en 8% vakant�egeld
D�ensten tussen 8:00 en 18:00 
Alt��d 2 aaneengesloten dagen vr��
25 vakant�edagen (b�� een fullt�me d�enstverband)
Pens�oenopbouw b�� PH&C
Telefoonvergoed�ng en laptop voor dagel��ks gebru�k
Re�skostenvergoed�ng �n overleg

Onze extra’s – de kers op de taart: 

4x per �aar een personeelsfeest of act�v�te�t
Een persoonl��k ontw�kkel�ngsplan waarmee �e �ouw doelen behaalt
�e mag onbeperkt onl�ne tra�n�ngen volgen b�� GoodHab�tz en �e kr��gt een �aarl��ks
budget voor externe tra�n�ngen
Kort�ng! (Bu�ten werkt��den 50% kort�ng én 10% kort�ng voor �ouw fam�l�e en
vr�enden als �e ze gezell�g meeneemt)

Wil je bij ons de sfeer komen proeven?

Are you the avocado to our toast? Dan l��kt het ons leuk om te horen wat �ouw favor�ete
koff�espot �s �n reg�o Den Haag en nod�gen we �e daar u�t voor een kenn�smak�ng.
Soll�c�teer door �ouw cv en korte mot�vat�e te ma�len naar �obs@eatwelldogood.nl 

Heb �e vragen? Bel, app of ma�l naar Mar��n Vegter – Operat�ons Manager
mar��n@notforsalecampa�gn.org | 06-41859306.
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