Geflipt is per direct op zoek naar een ervaren (assistent) bedrijfsleider!
Als (assistent) bedrijfsleider ben je eindverantwoordelijk voor de operationele gang van zaken. Je
werkt hierbij samen met de bedrijfsleider en eigenaren. Je bent verantwoordelijk voor het
optimaliseren van de functionaliteit en gastvrijheid van het restaurant. Je hebt dan ook een geruime
kennis van het vak. Je geeft leiding aan 15 - 20 (parttime) medewerkers , je voert
functioneringsgesprekken, je selecteert nieuwe medewerkers en je verzorgt (samen met de
bedrijfsleider) de planning (hierbij rekening houdend met personeelskosten). Je denkt na over het
optimaliseren van de service ten gunste van de gast en het bedrijf. Je komt samen met het team met
social media acties en optimaliseert scores op bekende review sites (TripAdvisor, FB, Google, Iens). Je
geeft op een positieve en motiverende manier leiding en betrekt het gehele team bij het
optimaliseren van de service. Je zorgt er verder voor dat de zaak er tip top uitziet, dat er altijd
voldoende voorraad eten en drinken aanwezig is en zorgt ervoor dat er volgens HACCP richtlijnen
wordt gewerkt. Je zorgt er samen met het Geflipt-team voor dat de gast op een ontspannen manier
een gezellige middag/avond beleeft, jij hebt hierin een voorbeeldfunctie.
Profiel:
- Je hebt een geruime horeca-ervaring (als leidinggevende is een pré)
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
- Je houdt niet van stilzitten, maar van aanpakken
- Je bent communicatief vaardig
- Je bent kritisch, denkt in oplossingen en bent stressbestendig
- Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit (werken in de weekenden, avonduren en op
feestdagen is voor jou normaal)
- Je bent sociaal, gastvrij en gastgericht
- Je bent full time beschikbaar en woonachtig in Amsterdam
Wat bieden wij:
- Een uitdagende, leerzame full-time functie
- Leuke werkplek (met terras) op aansprekende plek in de stad
- De kans om betrokken te zijn bij het fine-tunen van een jonge zaak
- Een enthousiast, jong en gezellig team
- Een marktconform salaris
Voor meer info mail naar info@gefliptburgers.nl of bel 06-50999494!

