Tolhuistuin zoekt een Assistent Manager Café-Restaurant (32-38 p/w)

Ben je op zoek naar een nieuwe stap in je carrière en wil je werken bij een dynamisch
bedrijf? Vind je het leuk om mee te denken met de formule, dingen samen uit te
proberen en te innoveren? Er zijn veel mogelijkheden om je te verbreden en verbeteren
in je vak!
Functie
Als assistent manager werk je in het Café-Restaurant waar we naast lunch en diner ook
veel plek hebben voor kleine feestjes en borrels. We programmeren samen met Stichting
Tolhuistuin en Paradiso een heel divers aanbod in de verschillende zalen, buiten op het
terras en in de tuin. Het uitgebreide aanbod maakt het een plek waar veel mensen zich
prettig voelen en graag komen.
Wat ga je doen?

•

Je coördineert de dagelijkse gang van het restaurant. Naast gastvrijheid is het
opleiden van collega’s een hele belangrijke taak. Je werkt afwisselend op de
lunch + borreltijd, of diner.

•

Je zorgt voor een fijne werksfeer, zoekt vervanging wanneer dat nodig is en
helpt met/geeft input aan beoordelingen van medewerkers.

•

Je bent verantwoordelijk voor een aantal administratieve werkzaamheden
zoals het bijhouden van uren en opmaken en controleren van kasstaten. Je
denkt aan de kosten en zorgt er tegelijkertijd voor dat we een leuke
werksfeer behouden.

•

Je bent mede verantwoordelijk voor de reserveringen en zoekt naar de beste
oplossingen voor gezelschappen.

•

Proactief aandragen van verbeteringen van de formule, de werkwijze en de
uitstraling om de Tolhuistuin een mooiere plek te maken om te bezoeken en
er te werken.

Wie zoeken wij?

•

Mbo 4 werk- en denkniveau.

•

Je kent de bedrijfsregels en richtlijnen (waaronder HACCP).

•

Je bent in het bezit van Sociale Hygiëne.

•

Je hebt een bezoekersgerichte houding en kan goed met collega’s opschieten.

•

Je vindt het leuk om in hectische situaties orde te creëren, en je houdt je
hoofd koel.

•

Je woont in de buurt van Amsterdam.

Wat bieden wij?

•

Het betreft een aanstelling voor een jaar. Het salaris is conform schaal 6 cao
Horeca.

•

Er is een vrijkaartenregeling om de concerten en voorstellingen te bezoeken.

•

Mogelijkheden om verder te leren in je vakgebied en/of je te verbeteren op
andere onderdelen binnen de horeca, concerten en evenementen.

Lijkt het je leuk om bij ons te werken? Stuur dan snel je sollicitatiebrief en cv naar Koen
Hillegers (Restaurant manager) – werken@tht.nl.
Heb je nog vragen? Mail ons en we bellen je terug!

