Vacature Floormanager/Assistent Bedrijfsleider Lokaal Edel
Lokaal Edel is een café/restaurant dat zich bevindt in een groots en bruisend
rijksmonument (de oude Edelsmedenschool) in het mooie stadsdeel de Baarsjes te
Amsterdam.
Lokaal Edel staat voor het samenbrengen van mensen. Niet alleen in de huiskamer van
West, maar ook in de keuken. Ons team brengt lokale leveranciers, de allerbeste
ingrediënten, en pure smaken bij elkaar in Amsterdam. Stuk voor stuk op fantastisch
uitziende bordjes met puur & écht eten van de hoogste kwaliteit!
Voor Lokaal Edel zijn wij op zoek naar een Floormanager/Assistent Bedrijfsleider, een
team-player die met de collega’s’ om hem/haar heen onze gasten in de watten legt.
Wat verwachten wij van jou?
We zoeken een motivator in hart en nieren, die ervaring heeft in de restaurant
branche. Omdat onze passie ligt bij goed en eerlijk eten, zoeken wij een persoon die
ons aanvult en vanuit onze visie en passie kan meedenken. Namelijk dat je altijd de
verwachtingen van de klant wilt overtreffen, en Hospitality je tweede natuur is.
Jij bent hoofdverantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de vloer, wat inhoudt dat je
o.a. verantwoordelijk bent voor personeelsplanningen, aanstuurt op het vlekkeloos
verlopen van een dag/avond shift en een juiste afstemming van de inkoop en
planning met onze executive chef. Je werkt nauw samen met de keuken en je
assistenten en collega’s op de vloer.
Je bent een gestructureerde en efficiënte professional die zijn team middels
geordende planningen en draaiboeken aan het werk zet.
Een goede warenkennis is belangrijk. Jij streeft op alle fronten naar een hoge
kwaliteit, bent de perfecte gastvrouw/heer en hebt oog voor detail op alle vlakken.
Eisen:
•

Je hebt ervaring in de horecabranche (minimaal als eerste medewerker
bediening/floormanager)

•

Je hebt een afgeronde opleiding in de richting van
Hotelschool/eventmanagement is een pre

•

Je bent een echte People-manager, die goed en krachtig contact kan maken
met mensen

•

Je bent communicatief sterk

•

Je bent een gestructureerde werker die zelfstandig en planmatig te werk gaat

•

Je bent beschikbaar voor minimaal 32-40 uur per week
Wij bieden:

Een dynamische werkomgeving in een creatief en bruisend team, waarbij veel ruimte
wordt geboden voor assertiviteit, groei en ondernemerschap.
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het de cao van Koninklijke Horeca
Nederland is van toepassing.
Zie jij de functie als Floormanager/Assistent Bedrijfsleider van Lokaal Edel zitten?
Stuur dan je CV en motivatiebrief per email naar melvin@edelamsterdam.nl

