Locatiemanager/ operations manager Slot Doddendael
In verband met het vertrek van een van onze collega’s zijn wij op zoek naar een professionele,
gastvrije en enthousiaste locatiemanager/ operations manager.
Taken en verantwoordelijkheden
Als locatiemanager ben je operationeel eindverantwoordelijk voor Slot Doddendael. Je bent een
echte spin in het web. Op de vloer ben je het eerste aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers en
stuur je de leidinggevende medewerkers, bedieningsmedewerkers en keukenbrigade aan. Daarnaast
ben je zowel gastheer/-vrouw, probleemoplosser, uitvoerder en toezichthouder. Je staat in direct
contact met de eigenaren die met hun jonge kinderen ook wonen en werken op Slot Doddendael. Je
bent aanspreekpunt voor gasten, leveranciers en de sales afdeling.
Je geeft leiding aan een betrokken team van partymanagers en bedieningsmedewerkers. Ten
opzichte van dit team vervul je een coachende en begeleidende rol. Uiteraard neem je actief deel
aan het verhogen van de kwaliteit in service en beleving en kijk je waar nieuwe mogelijkheden en
kansen zijn. We staan als bedrijf altijd open voor nieuwe ideeën. Tenslotte vul je aanvullende taken
en projecten op een zorgvuldige en professionele manier in.
Wat vragen wij?
Je beschikt over een gedegen basis voor de functie:
•

Je hebt een MBO of HBO werk/denkniveau, bij voorkeur een afgeronde
Hotelschoolopleiding.

•

Je hebt 2-4 jaar relevante leidinggevende werkervaring in een kwaliteitsomgeving in
hospitality. Bijvoorbeeld als bedrijfsleider, manager of eerste medewerker bediening.

•

Je hebt passie voor hospitality en bezit een echte ondernemersgeest

•

Je bent meer dan gastvrij en doet er alles aan om de verwachting van de gasten ieder dag
weer te overtreffen.

•

Je hebt een flexibele, initiatiefrijke en stressbestendige werkhouding. Werken in de
weekenden hoort erbij.

•

Je bent fulltime beschikbaar met de flexibiliteit tot het werken in weekenden, avonduren en
op feestdagen. Je bent woonachtig in de regio van Slot Doddendael

Over Slot Doddendael
Slot Doddendael is een bedrijf dat zich iedere dag ontwikkelt. Naast de vele huwelijken, partijen en
vergaderingen die wij organiseren hebben we ook een brasserie in onze slotkelder, 3 hotelkamers,
een prachtige wijngaard met wijnbar op ons landgoed en daarnaast zijn wij 8 tiny houses aan het
realiseren. Het bedrijf is de afgelopen jaren sterk gegroeid en deze groei zal zich de komende jaren
voortzetten. Dit maakt dat we op zoek zijn naar een ondernemende en flexibele persoonlijkheid, die
met veel energie en gedrevenheid wil bijdragen aan deze ontwikkeling.
Wat bieden wij?
Een fantastische werkomgeving op een van de mooiste landgoederen van Nederland. Je komt
terecht in een professioneel, enthousiast en betrokken team, waarbinnen ruimte is voor opleiding en
persoonlijke ontwikkeling. Vanzelfsprekend kun je rekenen op een goed salaris en passende
arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Graag ontvangen wij je motivatie met cv en foto per e-mail. Je kunt deze richten aan Jan Willem ‘t
Hooft. Stuur deze per email naar management@doddendael.nl.

