Bedrijf: Restaurant Merkelbach, Huize Frankendeal
Functie: Restaurant Manager, full-time, avond
Plaats: Middenweg 72, Amsterdam
Functieomschrijving
Ben jij representatief, gastvrij en servicegericht? Heb je affiniteit met slowfood,
wijnen, koffie, werk je graag in de avond en in de zomer op een groot terras?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Wij zoeken iemand die de leiding neemt in het restaurant. Je stuurt het overige
personeel aan tijdens diner diensten en bewaart de kwaliteit van ons product. Je
bent altijd op zoek naar verbeteringen en draagt er actief aan bij dat deze
verwezenlijkt worden.
Restaurant Merkelbach is gevestigd in het rechter koetshuis van Huize
Frankendael. Het restaurant is zeven dagen in de week geopend. Een ruim terras
kijkt uit over een oase van groen: de stijltuin en Park Frankendael. Al zolang wij
bestaan proberen wij in alle facetten van het bedrijf duurzaamheid en kwaliteit te
waarborgen. Met aandacht voor eerlijke ingrediënten en liefde voor bijzondere
lokale producten staat de passie van onze keuken dichtbij de Slow Food
beweging.
Taken en verantwoordelijkheden
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•
•
•
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gaat de leiding nemen tijdens dinerdiensten;
stuurt het bedieningspersoneel aan;
overlegt met de chef over het menu;
zoekt bijpassende wijnen bij de gerechten;
houdt de voorraad bij;
zorgt ervoor dat het kassasysteem up to date blijft

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent representatief, gastvrij en servicegericht;
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend;
Je kunt leiding geven aan een team;
Je kunt goed vooruit kijken en plannen;
Je hebt ervaring met restaurant werkzaamheden;
Je bent stressbestendig en oplossingsgericht;
Je bent proactief en stapt makkelijk op mensen af;
Minimaal een basiskennis van wijnen en interesse om hier meer over te leren;
Je bent flexibel in werktijden en werkt graag in de avond

Wij bieden:
• CAO conform salaris;
• Interne trainingen;
• Gevarieerde baan met de mogelijkheid om ervaring op te doen op
andere afdelingen
Voldoe jij aan alle functie-eisen?
Solliciteer dan via info@huizefrankendael.nl.

