vacature
Restaurant De Vereeniging Nijmegen
is op zoek naar een

Restaurantmanager
(36 uur)

Over onze organisatie
Aan het Keizer Karelplein staat een prachtige monumentale
Stadsschouwburg als podium van de stad. Daartegenover
staat één van de iconen van Nijmegen, De Vereeniging, een
concertzaal met internationale allure en uitstraling en een
rijke historie van meer dan 100 jaar. De Stadsschouwburg
behoort tot de grotere theaters in Nederland. Voorzien van
een groot podium met bijbehorende faciliteiten is het gebouw geschikt voor veel activiteiten. De verschillende ruimtes
zijn multifunctioneel op het gebied van (voorstellings)horeca,
feesten en partijen, zakelijke events en meer. Restaurant De
Vereeniging is gehuisvest in het concertgebouw.
Ons restaurant
In ons restaurant wordt elke dag hard gewerkt aan het
creëren van een onvergetelijk verblijf, al dan niet gecombineerd met een voorstelling. Wij zoeken dan ook een restaurantmanager die samen met chef-kok Bram Kanters onze
gasten compleet in de watten kan leggen. Bram kookt met
zijn keukenteam in het seizoen met pure ingrediënten het
liefst uit de regio en van
Nederlandse bodem. En jij weet samen met je restaurantteam
welke wijn je daarbij wilt schenken, of misschien moet dat wel
een lekker speciaal biertje zijn.
Functie
Stadsschouwburg en De Vereeniging zoekt een
Restaurantmanager. Dat betekent dat je mede
verantwoordelijk bent voor het functioneren van het restaurant en voor de diverse andere werkzaamheden binnen onze
horeca-afdeling.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- Alle mogelijke restaurantwerkzaamheden
- Het aansturen van het restaurantteam
- Zelfstandig openen, sluiten en kasadministratie
- Ondersteunende werkzaamheden als bestellingen,
planningen e.d.

lees meer op: sedv.nl/restaurant

vacature
Wie ben jij?
Jij kent alle ins en outs van de werkzaamheden binnen de
horeca, in het bijzonder bij restaurants. Je bent representatief,
servicegericht en sociaal. Je bent gemakkelijk in de omgang
met gasten, durft de leiding te nemen en blijft in een
omgeving waarin in korte tijd veel gebeurt het overzicht
houden.
Je hebt ervaring in een leidinggevende rol binnen de horeca of
bent misschien wel een geboren leider. Je vindt het leuk om
een veelal jong team aan te sturen en je collega’s scherp te
houden met nieuwe horecatrends en ontwikkelingen.
Klinkt je dit allemaal bekend in de oren? Kom je dan eens
voorstellen tijdens een kop koffie!
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende baan bij misschien wel de meest bruisende
horecagelegenheid van Nijmegen!
Wij vinden het belangrijk dat naast hard werken de sfeer
onder het personeel goed is. Het horecateam is een grote
groep jonge mensen die hecht met elkaar omgaan. Als
horeca-afdeling groeien we hard, dus doorgroeimogelijkheden
voor personeel zijn er zeker! Het arbeidsvoorwaardenpakket is
conform de CAO voor Nederlandse Podia.
De functie is ingedeeld in salarisschaal 4. Voor meer
informatie, kijk op www.caonederlandsepodia.nl. In eerste
instantie gaat het om een contract voor 1 jaar. De startdatum
is nader overeen te komen.
Hoe kun je reageren?
Heb je interesse, solliciteer dan naar bovenstaande functie.
Stuur je mail met CV en motivatiebrief uiterlijk 25 juni a.s. naar
personeelszaken@stadsschouwburgendevereeniging.nl ter
attentie van Agnes Vellema. Voor meer informatie kun je ook
mailen naar bovenstaand e-mailadres.
Het stimuleren van diversiteit in brede zin (blikrichtingen,
herkomst, cultuur, leeftijd, gender, seksuele geaardheid,
geloof) is onze ambitie met prioriteit. We streven naar een
evenwichtig samengesteld personeelsbestand.

lees meer op: sedv.nl/restaurant

