
 

 

Supervisor Beachclub O. 

De  functie van supervisor bij de BeachClub O. Is elke dag anders. Vandaag belooft het een mooie, 
zonnige dag te worden. Dat betekend dat het erg druk gaat worden op het terras. Helaas word je gebeld 
dat er een zieke is en dus moet je opzoek naar een oplossing. Gelukkig is de oplossing snel gevonden, 
een collega die eigenlijk vrij was wil toch graag komen helpen! Terwijl het  terras volstroomt zorg jij 
ervoor dat iedereen op de juiste plaats staat, aangezien je van te voren een indeling hebt gemaakt loopt 
dit gesmeerd. Omdat het erg druk is, spring je bij waar mogelijk. Je helpt mee aan de pas vanaf waar je 
de borden uit serveert en je helpt een collega die net 5 nieuwe tafels heeft gekregen. Aan het einde 
van de avond heb je even tijd om naar het rooster te kijken van volgende week. Wanneer je het rooster 
af hebt, help je je collega’s met de laatste opruim werkzaamheden en dan zit je dag erop. Je gaat lekker 
naar huis om vervolgens de volgende dag met veel zin weer terug te keren!  

Taken en Verantwoordelijkheden 

• Het ondersteunen van de Manager Operations; 
• Het zorgdragen voor de efficiënte indeling van tafels, de ontvangst, het placeren en de 

bediening van binnen- en buitenlandse gasten; 
• Het aansturen van het personeel; 
• Het meewerken in de Beachclub, opnemen van bestellingen, gasten adviseren over menu- en 

wijnkeuze en zorg dragen voor het serveren van bestelde gerechten en dranken; 
• Het openen en sluiten van de Beachclub, waarbij de dagrapportages, afdrachten en 

stocklijsten moeten worden bijgehouden. 

Profiel 

• Je hebt minimaal MHS gedaan; 
• Je hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie; 
• Je bent bij voorkeur in het bezit van een erkend leermeesterdiploma SVH of bereid om deze 

te halen; 
• Je hebt leidinggevende capaciteiten; 
• Je bent gewend om seizoenswerk te verrichten; 
• Je kunt jouw karaktereigenschappen omschrijven als: enthousiast, gastgericht, teamplayer, 

commercieel, flexibel, doortastend en stressbestendig. 

 

Word jij onderdeel van de Oranje Familie? 

Wij verzoeken je vriendelijk om je brief met cv en (pas)foto via de  e-mail te verzenden. 

Telefoonnummer: 071-3676829 

E-mail adres: sollicitaties@hotelsvanoranje.nl 

 


