Supervisor Grand cafe 't Elfde Gebod
Grand Café ’ t Elfde Gebod, waar “ Gij zult Genieten” zeker van toepassing is, is het Grand Café van de
Hotels van Oranje. Het biedt plaats aan 90 gasten en beschikt daarnaast over een mooi groot verwarmd
terras. Het is geopend van 11.00 tot 23.00 uur. Ook vinden hier de opnames plaats van het programma
Business Class van Harry Mens. Voor deze afwisselende functie zoeken wij een meewerkende
supervisor, met een groot gevoel voor gastvrijheid die een goed overzicht kan bewaren, stressbestendig is
en meedenkt!! Het is een uitdaging om te zorgen dat iedere gast geniet en dat het Grand Café ’t Elfde
Gebod het Grand Café van de Bollenstreek wordt.
Het is een dynamische functie voor een vakman of vakvrouw met (een Oranje) hart voor de zaak!
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN








Het zorg dragen voor de efficiënte indeling van tafels, de ontvangst, het placeren en de bediening
van binnen- en buitenlandse gasten;
Het meewerken in het restaurant, opnemen van bestellingen, gasten adviseren over menu- en
wijnkeuze en zorg dragen voor het serveren van bestelde gerechten en dranken;
Bij afwezigheid van de restaurant manager leiding geven aan en motiveren van de
medewerk(st)ers in het grand café;
Het bestellen van voorraadaanvullingen, het verzorgen van de financiële administratie, zoals alle
kassahandelingen en afdrachten en de dagrapportage;
Het meedenken over wijzigingen in de menukaart en zorg dragen voor wisselende gerechten op
de menukaart;
Het opleiden van jonge en gemotiveerde medewerk(st)ers;
Het organiseren van speciale acties en promoties samen met het team.

PROFIEL






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 moet bereid zijn en het leuk vinden om "on-the-job" training te geven aan jonge en
motiverende medewerk(st)ers;
Je kunt je karaktereigenschappen omschrijven als gastgericht, teamplayer, stressbestendig,
creatief en flexibel.

SOLLICITEREN
Wij verzoeken je vriendelijk om je brief met cv via de post of e-mail te verzenden.
Hotels van Oranje, t.a.v. Saskia Breuls, Hoofd P&O
Koningin Wilhelmina Boulevard 20-31, 2202 GV Noordwijk aan Zee
Telefoonnummer: 071 – 367 68 29
E-mail adres: sollicitaties@hotelsvanoranje.nl

