
Wij zijn op zoek naar een Floormanager! 
 
Algemeen 
Stadscafé Artisante is een horecabedrijf gevestigd in het hart van historisch Dokkum. Naast 
twee mooie terrassen aan het water is er binnen volop gelegenheid om samen of met een 
groep te genieten van lunch, diner of borrel. Ons team bestaat uit een vaste groep van 7 
medewerkers aangevuld met ongeveer 20/25 oproepkrachten in de bediening, keuken en 
afwas. 
 
Ook bij ons zien we een tendens ontstaan dat steeds meer vaste medewerkers graag een 
vierdaagse werkweek zouden willen. Vaak ontstaat dit door (veranderende) privé 
omstandigheden, maar de realiteit is ook dat een baan in de horeca, naast superleuk, 
afwisselend en uitdagend soms best pittig kan zijn. 
 
Wij sluiten onze ogen niet voor deze (nieuwe) realiteit en zijn daarom op zoek naar onder 
andere collega’s voor ons “vaste” bedieningsteam. Hiermee willen we bereiken dat iedereen 
die vast bij ons werkt op zijn of haar eigen manier invulling kan geven aan de balans tussen 
werk en privé. 
 
Dus of je nu student bent, vader of moeder met schoolgaande kinderen, de kids de deur al 
uit hebt en/of je op zoek bent naar een nieuwe horeca uitdaging, we gaan graag met je in 
gesprek. 
 
Wat vragen wij van jou 
 

⎯ Wij vragen een minimale inzetbaarheid van twee diensten of ongeveer 16 uren per 
week, want we willen wel dat je echt onderdeel van het team en het bedrijf wordt en 
bent. Wil je meer uren werken of zelfs full-time? Heel graag! 

⎯ Omdat je onderdeel uitmaakt van het vaste team en dus samen met je collega’s de 
basis vormt en de zaak draaiende houdt, is ervaring in de horeca zeer wenselijk. Dit 
hoeft trouwens niet perse recent te zijn. 

⎯ 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.  

 
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Bel, mail, app of kom langs en we vertellen je 
graag meer over ons bedrijf, het team en de functie! 
 
 


