!
Aan de rand van het Sneekermeer in het bruisend hart van het Friese merengebied staat Waterskibaan Sneek.
Waterskibaan Sneek is er voor families, scholen, bedrijfsuitjes, vakantiegangers en (top) sporters. Wij zijn een nieuwe
watersportlocatie met een frisse en moderne uitstraling. Wij streven naar een team met passie voor water, sport en
gastvrijheid. Wij zijn enthousiast over ons product met een professionele houding.
De waterskibaan is open van 1 april tot 1 oktober.

Voor de Waterskibaan Sneek zijn wij op zoek naar een

Horeca manager V/M
Horeca manager
Als horeca manager ben je vertrouwd zowel achter de bar, op het terras als in de keuken. Je bent het aanspreekpunt van
de gasten en de horecamedewerkers. Je zorgt voor een soepel verloop op de werkvloer en je draait zelf mee in het team.
De waterskibaan heeft een kleine kaart met diverse dranken, warme en koude gerechten. Je beheert de voorraad,
bestellingen en personeelsplanning. Als horeca manager geef jij leiding aan het team horecamedewerkers, je zal het team
instrueren, motiveren en begeleiden. Je bent sociaal, gastvrij, behulpzaam en gemotiveerd om onze gasten een heerlijke
dag te laten beleven!
Je werkt in een recreatieve en informele sfeer met een fantastisch product, waarin flexibiliteit wordt gevraagd. Dit betekent
dat de werkdagen en tijden vaak onregelmatig zijn. Als horeca manager ben je samen met je collega’s het gezicht van de
waterskibaan.
Wij bieden:
Leuke en uitdagende job in de recreatie conform de cao. Je krijgt de kans een bijdrage te leveren aan uitbouwen van een
recent nieuw bedrijf. Hierbij horen ook opstartproblemen en groeikansen. Voor het uitvoeren van de dagelijkse
werkzaamheden is er een ruime inwerkperiode. Voor het optimaal functioneren zijn er coaching- en
begeleidingsgesprekken met het management. Indien nodig verzorgen wij aanvullende cursussen voor Sociale Hygiëne
en BHV.
Je komt te werken in een dynamisch team en vragen je mee te denken om het concept te verbeteren. Wij zorgen voor
bedrijfskleding en onbeperkt toegang tot de baan. Elk seizoen sluiten we af met een uniek personeelsuitje!
Soort dienstverband: voltijds, gemiddeld 32-36 uur per week
Bruto maandsalaris inclusief uitbetaling vakantiegeld en vakantie dagen circa 1800 à 2100 euro.
Werkzaamheden:
Meewerken op de werkvloer met voorbeeldfunctie
Begeleiden, stimuleren, coachen en werven van personeel
Aanspreekpunt voor gasten en personeel
Overzien van de dagelijkse gang van zaken
Verantwoordelijk voor de voorraadbeheer en bestellingen
Behouden van relaxte en gezellige sfeer!
Functie eisen:
Je bent minimaal 25 jaar of ouder
Je bent een ervaren horeca professional en hebt ervaring met leiding geven
Je hebt kennis van bedrijfsregels/richtlijnen
Je denkt actief mee en bent inventief
Je bent georganiseerd en perfectionistisch
Je bent representatief, gastvrij en klantgericht
Je hebt affiniteit met gastheerschap en watersport
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en kunt Engelse en Duitse gasten te woord staan.
Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen, leidinggevende capaciteiten, bent commercieel
ingesteld en besluitvaardig.
Daarnaast kun je snel schakelen en goed werken in een hectische omgeving
Je bent direct beschikbaar voor het hele seizoen, flexibel en multifunctioneel inzetbaar.
Je bent woonachtig in de regio Sneek (20 km) en in het bezit van eigen vervoer
Opleiding:
Horeca opleiding
Ervaring in een soortgelijke functie
Beschikt over een Sociale Hygiëne certificaat en bij voorkeur heb je ook een BHV certificaat.
En nu:
Enthousiast om aan de slag te gaan en voldoe je aan de functie-eisen? dan nodigen we je graag uit om te solliciteren.
Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met Taco Hofman.
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar: info@waterskibaan-sneek.nl
Doe dit vóór 18 februari 2019

