VACATURE OPERATIONEEL MANAGER
Welkom in de wereld van de Twentse Bierbrouwerij!
Ben jij ’s nachts wakker te maken voor Beer, Ribs & Steaks?
Hou jij niet van sleur? En zit “managen” in jouw genen? Lees dan
even verder, want wie weet ben JIJ precies wie wij zoeken!
De Twentse Bierbrouwerij is meer dan alleen een bierbrouwerij. Het is
een dynamische plek, hartje Twente, waar elke dag spannende
dingen gebeuren: zakelijke bijeenkomsten, evenementen, feesten,
bruiloften en nog veel meer. Kortom; geen dag is hetzelfde!
Wij maken mooie ontwikkelingen door en zijn per direct op zoek naar
een Operationeel Manager voor 38 uur per week.
Als Operationeel Manager ben jij hét visitekaartje naar onze gasten.
Je bent eindverantwoordelijk voor alles wat met F&B te maken heeft.
Je stuurt een jong en enthousiast team aan en werkt nauw samen met
de eventmanagers en chef-kok.

Jouw Rol
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een uitmuntende gastheer/-vrouw en zorgt ervoor dat
gasten een geweldige tijd beleven;
Tijdens de uitvoer op de vloer voel je je als een vis in het water;
Je reageert snel en adequaat en denkt vooruit;
Je bent een enthousiaste teamspeler;
Het glas is bij jou altijd half vol;
Je bent een natuurlijke leider en weet onze medewerkers op een
positieve manier te motiveren;
Je bent flexibel, werken in de weekenden en op feestdagen is
voor jou geen enkel probleem.

Wat breng jij
•
•
•
•
•

Een MBO niveau 4 diploma in de richting van Hospitality en/of
Hotelschool;
Minimaal 3 jaar aantoonbare leidinggevende werkervaring in een
middelgroot horecabedrijf;
Aantoonbare werkervaring op het gebied van banqueting en/of
catering voor evenementen;
In het bezit van een Rijbewijs B, BHV en Sociale Hygiëne
certificaat;
Een SVH leermeester diploma is een pre.

Dit bieden wij
•
•
•
•
•
•

Een dynamische en gezellige werkomgeving;
Marktconform salaris;
Maaltijdregeling;
15% personeelskorting;
Leuke personeelsuitjes & borrels;
Met regelmaat trainingen & inspiratiesessies

Enthousiast?
Solliciteer meteen en stuur jouw motivatie en CV
(incl. recente foto) o.v.v. “Operationeel Manager” naar
jaap.vandenberg@twentsebierbrouwerij.nl.

