FULLTIME SHIFTLEADER (40 uur)
Over Amstel Boathouse
Amstel Boathouse bevindt zich op een prachtige plek aan de Amstel, op
steenworp afstand van het centrum van Amsterdam, te midden van het Martin Luther
Kingpark. Amstel Boathouse is gevestigd in het voormalige Miranda Paviljoen en heeft een
rijke geschiedenis van ruim 132 jaar. Na een grondige verbouwing is het restaurant
getransformeerd in een sfeervol restaurant met overdekte veranda en groot terras.
Daarnaast is Amstel Boathouse een schitterende eventlocatie met maar liefst 8 zalen die
combineerbaar zijn tot een capaciteit van wel 1.000 personen!

Wat bieden wij jou?
-

Werken in een dynamische omgeving met een divers en enthousiast team

-

Een gezellige en collegiale werksfeer

-

Diverse (cursus)mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en
verbeteren

-

Mogelijkheid om op toffe events te werken, verschillend van zakelijke
bijeenkomsten tot grote bruiloften

-

Uitdagende functie in het restaurant als shiftleader en eventuele
doorgroeimogelijkheid naar assistent restaurant manager
Salaris volgens horeca CAO

-

Jouw taken/werkzaamheden
Als shiftleader zal je werkzaam zijn in het restaurant en/of het event center. Je
draagt zorg voor het openen en sluiten van de zaak, waarbij je de lunch- of
avonddienst zult voorbereiden en draaien. Hierbij stuur je de
bedieningsmedewerkers aan en spring je bij op plekken waar nodig. Tijdens
piekuren zorg je er vooral voor dat je het overzicht bewaart en medewerkers
kunt aansturen en geeft tevens het goede voorbeeld.
In het event center bestaan je taken uit partijen voorbereiden, draaien en
opruimen. Omdat de events zo uiteenlopend zijn, kunnen de werkzaamheden
verschillen, maar voornamelijk bestaat het uit de gasten een geweldige ervaring
geven.
Wat verwachten wij van jou?
-

Aantoonbare werkervaring in de horeca als leidinggevende

-

Flexibel inzetbaar (met name de weekenden)

-

Gastvrij, gastgericht en verantwoordelijkheidsgevoel

-

Je bent enthousiast, gedreven en initiatiefrijk

-

Je draagt zorg voor de look en feel van het restaurant en de kwaliteit van
de service

-

En je beschikt over de vrolijke lach die ervoor zorgt dat iedere gast zich
welkom voelt bij Amstel Boathouse!

Ben jij toe aan een uitdagende bijbaan op een unieke locatie in Amsterdam?
Stuur dan je motivatiebrief en je CV naar personeel@amstelboathouse.nl !

