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Vacature Stagiaire Operationeel Leidinggevende
Ben je op zoek naar een stage op een schitterende locatie waar je alle vrijheid
krijgt jezelf zoveel mogelijk te ontwikkelen? Wij kunnen je deze plek bieden.
Huize Frankendael is het laatste buitenhuis van Amsterdam. Sinds 2008 is het
huis openbaar geworden en kan je er genieten van verfijnd eten en een
rustgevende omgeving. De filosofie van de keuken sluit aan bij het statige
historische buiten. Het bedrijf staat zowel letterlijk als figuurlijk dichtbij de
natuur.
Als stagiaire ga je een van onze bedrijfsleiders ondersteunen in zijn/haar taken.
Zo kan je aan de ene kant alles leren over het organiseren van evenementen en
aan de andere kant over het managen van een restaurant. Kortom, je krijgt de
mogelijkheid om op alle afdelingen me te kijken. Als je je goed inzet, krijg je de
kans na een paar maanden je eigen evenementen te leiden. Op die manier leer
je prioriteiten te stellen en overzicht te bewaren. Daarnaast wordt je
oplossingsgerichtheid op de proef gesteld.
Voorbeeld taken:
-‐ Leidinggeven tijdens huwelijken en/of grote promotie evenementen
-‐ Maken van draaiboeken of sheets
-‐ Aannemen reserveringen, bijvoorbeeld via de telefoon
-‐ Ondersteuning met bestellingen
-‐ Bijwerken van het relatiebestand
-‐ Opstellen van facturen
Wat we bieden:
-‐ Een jong en gezellig team
-‐ Ruimte om mee te denken met alledaagse horeca uitdagingen
-‐ Mogelijkheid je eigen dagen in te plannen, al wordt van je verwacht veel
weekenddagen beschikbaar te zijn
-‐ Een prima stagevergoeding
Wie ben jij:
-‐ Je hebt ervaring als bedieningsmedewerker
-‐ Een professionele houding, gastvrij en service gericht
-‐ Zelfstandig
-‐ Enthousiast
-‐ Vloeiend in Nederlands en Engels
Lijkt het je leuk om ons team te versterken en onze gasten de mooiste dag van
hun leven te verzorgen? Stuur dan een mail naar info@huizefrankendael.nl,
gericht aan Bodo Groen.

