VACATURE

PER
DIRECT

FLOOR MANAGER BIJ CAFFE
ESPRIT / JACKSON DUBOIS
Als floormanager ben jij het visitekaartje van ons bedrijf. Jouw
persoonlijkheid straalt dan ook vertrouwen, vakmanschap en
enthousiasme uit. Je bent mede verantwoordelijk voor het runnen
van de zaak en iedere dag geef jij leiding. Samen met het team
zorg jij ervoor dat onze gasten een onvergetelijke en gastvrije
ervaring hebben.
Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•

Inwerken, aansturen, coördineren en motiveren bedienend
personeel
Zorgdragen voor gastvrijheidsniveau en afhandelen van klachten
Opstarten en afsluiten van zaak
Kas opmaken
Realiseren targets inslag en personeelskosten

Wij zoeken
•
•
•
•

Minstens twee jaar leidinggevende ervaring in een grote
horecazaak
Gastvrij, commercieel- en servicegericht
Communicatief sterk en een echte teamplayer; jij maakt de sfeer!
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Wij bieden
•
•
•
•
•

Start van de functie: per direct
Fulltime dienstverband van 38 uur
Goede werksfeer in een gezellige werkomgeving (bij mooi weer
buiten!)
Afwisseling en flexibele werktijden
Een salaris conform cao en inhoud van de functie

Solliciteren
Geïnteresseerd in deze functie? Stuur een mail met cv en
motivatiebrief naar r.voet@unlimitedlabel.com
Unlimited Label
Caffe Esprit/Jackson Dubois is onderdeel van Horecagroep
Unlimited Label. Unlimited Label is de exploitant van vijf bijzondere
horeca & evenementen gelegenheden in Amsterdam, met elk een
unieke identiteit. Onder Unlimited Label vallen o.a. ook Strandzuid,
Zuidpool en Vondelpark3.

In het historisch hart van
Amsterdam vind je Caffe
Esprit, een unieke locatie
die wordt gekenmerkt door
Tussen de Amsterdamse
de centrale ligging en het
RAI en het Beatrixpark is al
panoramische uitzicht over
jaren een uniek stadsstrand
het Spui. Je kunt er
met een oppervlakte
dagelijks terecht voor
van meer dan 2000 m2
overheerlijke clubsandgecreëerd. Strandzuid
wiches, pasta’s, burgers,
beschikt over een groot
salades en taarten.
a-la-carte terras, een
(buiten)bierbar en meerdere
Van woensdag tot en met
evenementenlocaties. Voor
zaterdag transformeert
de evenementenlocaties
Caffe Esprit rond de klok
zijn wij van half april tot
van 18:00 uur naar
eind september 2018 op
Jackson Dubois, de bar van
zoek naar een fulltime
een Franse wereldreizigers
enthousiaste party manager
met een grote liefde voor
die onze event manager
bieren, champagnes en
kan ondersteunen. Daarbij
food van alle continenten.
zorg je er samen met de
event manager voor dat de
evenementen vlekkeloos
verlopen.
www.strand-zuid.nl

