Strandcamping Groede in Groede is op zoek naar een gedreven, vakkundige en enthousiaste

Teamleider / bedrijfsleider Horeca

Bedrijf
Strandcamping Groede is een dynamisch recreatiebedrijf dat gastbeleving in haar bedrijfsvoering
centraal heeft staan. Het familiebedrijf aan de Zeeuws-Vlaamse kust is uitgegroeid tot een bedrijf
met verschillende bedrijfsonderdelen in de recreatiesector; waaronder verblijfsrecreatie,
dagrecreatie en horeca. De visie is om dit concept verder uit te werken en een solide ontwikkeling
door te maken op het gebied van recreëren. De organisatie is volop in ontwikkeling.
Zoek jij een (nieuwe) uitdaging in de horeca bij Strandcamping Groede, dan hebben wij een mooie
functie voor jou als Teamleider/bedrijfsleider Horeca voor de brasserie en/of de frituur. De invulling
is bespreekbaar en afhankelijk van je wensen en ervaring.
Wat bieden wij jou:
 beloning en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Horeca
 een mooie werkplek aan de Zeeuws-Vlaamse kust
 een jong en enthousiast team, dat graag samen in ontwikkeling blijft
 een jaarbetrekking met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd
 een overeenkomst op basis van gemiddeld 38 uur per week
 opleidingen en begeleiding
 semi-ondernemerschap bespreekbaar (in loondienst werken en mogelijk substantiële secundaire
beloning bij goed resultaat)
 in dit geval centrale ondersteuning op het gebied van HR en (financiële) administratie

Wat verwachten wij van jou:
 een gastgerichte instelling
 hands-on mentaliteit, naast leidinggevende ben je tevens gastheer/-vrouw en sta je hoofdzakelijk
op de werkvloer
 een culinaire creatieve geest
 een flexibele houding (horeca is in het seizoen van eind maart tot en met oktober geopend)
 een sociale en enthousiaste werkhouding
 maar vooral… een leuke, eerlijke collega met sterke communicatieve vaardigheden
Jouw taken:
verantwoordelijk voor een uitstekende gastbeleving
juiste uitstraling horecalocatie(s)
aansturing horecapersoneel (het team bestaat deels uit scholieren en studenten)
planning & roostering van personeel
menusuggesties (i.o.m. leiding en kok)
inkoop
alle voorkomende werkzaamheden in de brasserie en/of frituur (gastenontvangst, bediening,
keuken), mede afhankelijk van jouw ervaring en interesse









Toekomst
Je hebt een eigen inbreng en kunt zelfstandig je baan uitoefenen. Er is sprake van een groei van de
organisatie en in deze ontwikkeling voel je je als een vis in het water. Door de omvang van de
organisatie ben je flexibel in je taken en verantwoordelijkheden. Je vindt het leuk om waar nodig bij
te springen, soms buiten de kaders van je eigen functie.
Enthousiast? Neem dan contact op
Lijkt het jou een uitdaging om ons team te versterken? Solliciteer dan direct door je sollicitatiebrief
en curriculum vitae uiterlijk 20 januari a.s. te mailen naar personeel@strandcampinggroede.nl
We bespreken de mogelijkheden graag bij een kop koffie!
Nog vragen? Neem contact op met Miranda Goossens, tel. +31 (0)117 371384.

