Vacature – Cateringmanager kantine vereniging ft
Samenvatting functie
Voor de kantine van een tennisvereniging in Zaanstad zijn wij op zoek naar een kantine beheerder /
manager. De kantine is voor de leden van de tennisvereniging het gehele jaar geopend. Door het jaar
heen zijn er drukke en minder drukke periodes. Zo is het er een gezellige topdrukte gedurende de
competitieweken en zijn de wintermaanden over het algemeen rustiger.
Jij ontvangt de leden en overige gasten met een glimlach en weet een goede sfeer te maken in de
kantine. Je regelt de dranken en happen. Op drukke avonden / dagen doe je dit samen met collega’s,
maar op rustige dagen sta je voornamelijk alleen. Verder doe je de bestellingen, houd je de boel schoon
en werk je volgens de HACCP hygiëne richtlijnen, vul je de automaten, regel je de werkroosters en ben
je het gezicht van de zaak en dus het eerste aanspreekpunt voor de leden van de tennisvereniging. In
jouw rol als catering manager ben je eindverantwoordelijke voor alles wat er op de locatie gebeurt.
Het publiek is divers. Van senioren die op een doordeweekse ochtend een kop koffie met gebakje
willen na het tennissen, tot een ‘feestavond’ op de vrijdagavond met een borrel, cocktail en
bittergarnituren. In de rustige periodes organiseer je thema-avonden in samenspraak met de leden
om een beetje leven in de brouwerij te houden, maar ook om zo de financiële doelstellingen te behalen
of zelfs te overstijgen.
Kwalificaties en vaardigheden
- Je hebt minimaal MBO - werk- en denkniveau en ervaring in de horeca en bij voorkeur ook in
het ‘verenigingsleven’
- Je weet de gasten te verrassen en neemt graag het initiatief.
- Je hebt een proactieve werkhouding en denkt mee.
- Je weet goed het overzicht te behouden, werkt netjes en gestructureerd.
- Je bent servicegericht en probeert altijd in oplossingen te denken.
- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
- Je bent enigszins flexibel in werktijden en dagen. In deze functie horen ook ochtend-, avonden weekenddiensten bij je werk.
-

In drukke periodes ben je bereid om over te werken om deze uren in rustigere periodes weer te
compenseren

-

Verder zoeken we iemand met een positieve instelling die de handen uit de mouwen wilt
steken. En woonachtig in Zaanstad of omgeving.

Salaris en arbeidsvoorwaarden
√ EUR 2300-2500 bruto excl. 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen bij ft. Dienstverband
√ Reiskosten conform CAO horeca
√ Pensioenopbouw via Horeca pensioenfonds
√ Gezellige collega’s, prettige werksfeer en regelmatig een borrel of teamuitje
√ Locatie is goed te bereiken met zowel de auto als het openbaar vervoer
√ Verwachte startdatum 01-03-2022
Denk je na het lezen van de tekst; Dit past helemaal bij mij, ik ben echt een aanvulling voor het team!
Reageer dan direct met jouw CV en motivatie en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail gericht aan Joost Kroes, elitecatering075@gmail.com

