RESTAURANT MANAGER (BRASSERIE)

Slot Doddendael is de locatie voor feesten, bruiloften en partijen. Maar wist je dat wij ook een
onwijs leuke brasserie in de Slotkelder hebben?
Een laagdrempelig en sfeervol restaurant, waar we zo veel als mogelijk werken met verse
(streek) producten. Een ontmoetingsplek waar iedereen van jong tot oud, met of zonder kinderen,
van harte welkom is. Vier dagen per week (donderdag tot en met zondag) is Brasserie Baronne
vanaf 17.00 uur geopend voor diner, op zondag is de brasserie geopend vanaf 12.00 uur voor
lunch en diner.
Vanaf 1 oktober zullen we de deuren van de brasserie opnieuw openen met een nieuw concept,
een Italiaans fine dining restaurant van hoge kwaliteit en een uitstekende service. Per direct zijn
we op zoek naar een restaurant manager, zodat je vanaf het begin af aan kan meedenken en
meewerken aan het nieuwe concept. Dus vind jij het heerlijk om input te geven voor een nieuwe
menukaart? Ben je creatief en zit je vol goede ideeën? Lijkt het je fantastisch om een nieuw
restaurant op te starten? En stroomt gastvrijheid door jouw bloed? Dan zijn we op zoek naar jou!

Functieomschrijving:
Heb jij de nodige horeca -en leidinggevende ervaring? Ben je gemotiveerd en toe aan een
nieuwe uitdaging waar je helemaal in je element bent wanneer je gasten voorziet van een leuke
avond. Heb jij passie voor de horeca, ben jij flexibel inzetbaar en vind jij het niet erg om in het
weekend en tijdens de feestdagen te werken? Dan zijn wij opzoek naar jou!
*Werkzaamheden:
Verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden
Coachen en aansturen van collega’s
Voorraadbeheer en bestellingen
Meewerken in de operatie
*Profiel:
Een echte doe-mentaliteit
Gast- en servicegericht
Enthousiast, energiek en gemotiveerd
Italiaanse “roots” of passie voor de Italiaanse keuken is een pré
*Wij bieden jou:
Een heel leuk, gezellig, jong en enthousiast team!
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen inbreng
Passende salariëring
Vrij tijdens de kerstvakantie (Kerst en oud en nieuw)
Vrij tijdens de Nijmeegse vierdaagse feesten

Kortom, beschik jij over echte hospitality kwaliteiten? Ben je enthousiast en zie jij deze
uitdagende functie wel zitten? Mail dan je cv en motivatie naar Jan Willem ’t Hooft via
management@doddendael.nl

