Wij zijn op zoek naar een leidinggevende in de bediening!
Algemeen
Artisante is een Stadscafé met restaurantfunctie en terras op A-locatie in een van de Friese
11-steden, Dokkum. De keuken is Mediterraans geïnspireerd met veelvuldig gebruik van
streekproducten en ambachtelijke technieken. Het bedrijf is jong (2014), dynamisch en
groeiende. Het stadscafé is 7 dagen (en 100 uren) per week geopend en bediend meerdere
doelgroepen, van jong tot oud. Koffie en gebak, lunch, diner, borrel. Telt +/- 100 couverts
binnen en 80 terrascouverts.

Wat vragen wij van jou
⎯ Minimaal twee jaar ervaring in de horeca, leidinggevende ervaring is een pré.
⎯ Flexibiliteit. Je bent flexibel inzetbaar, wij zijn ook in de avonduren en in het weekend
geopend.
⎯ Teamplayer. Je werkt in een jong team waar ieder zijn mening telt, je denkt mee in
het bedrijf en je haalt samen met je collega’s het onderste uit de kan.
⎯ Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van een team gedurende je dienst. Je
voelt de drang om met het team het beste er uit te halen en te staan voor kwaliteit.
⎯ Stressbestendig. Je kan op piekmomenten het nodige tandje er bij zetten, je raakt
niet in paniek van een bonnenprinter die op hol slaat.
⎯ Je hebt goede communicatieve- en sociale vaardigheden.
⎯ Je bent diegene die het overzicht behoudt en oog heeft voor detail.
⎯ Je bent servicegericht en je zet onze gast op nummer één.
Wat mag je van ons verwachten
⎯ Het leukste team van Dokkum en omstreken! Wij zijn een jong team met zeer
gemotiveerde mensen, we werken allemaal nauw samen en iedereen heeft een
sleutelrol binnen het team. Jouw inzet en mening worden altijd gewaardeerd en
gehoord.
⎯ Hard werken wanneer het nodig is, maar we werken altijd met een goede sfeer. In de
‘rustige’ maanden heb je meer vrije tijd.
⎯ Een salaris dat past bij je prestaties.
⎯ Doorgroeimogelijkheden. Onze bedrijven blijven door ontwikkelen, dus er is genoeg
ruimte voor jou om daar in mee te gaan.
Hebben wij je interesse gewekt? Neem dan contact op via 0519-740005 of stuur een email
met CV en motivatie naar info@stadscafe-artisante.nl

