BEDRIJFSLEIDER /
RESTAURANT & BANQUETING MANAGER (FT)
Als bedrijfsleider van Amstel Boathouse ben je verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de
gehele locatie.
Amstel Boathouse faciliteert jaarlijks enorm veel events en biedt een uniek restaurant met een prachtig
terras aan het water.
Je hebt een dynamische en leidinggevende functie en je bent verantwoordelijk voor het aansturen van
het restaurant en het banqueting team. Samen met de verantwoordelijke van alle afdelingen zorg je dat
alles in de puntjes georganiseerd wordt.
Aan de hand van draaiboeken en plattegronden van ons kantoorteam weet jij hoe alle volgende
evenementen vormgegeven worden. Met jouw helicopterview zorg je dat de locatie klaarstaat zoals
besproken is in de interne meeting en dat het restaurant draait.
Je doorziet de processen en adviseert je collega’s met jouw expertise in de restaurant en
evenementenbranche.

Wat bieden wij jou?
- De mogelijkheid om restaurant en events te combineren
- Werken met een jong en enthousiast team met een no-nonsense mentaliteit
- Een open communicatie waarin eigen initiatief zeker wordt gewaardeerd
- Eigen verantwoordelijkheid over je rooster/planning/agenda
- Een marktconform salaris

Jouw taken/werkzaamheden
- Je bent verantwoordelijk voor het bewaken, uitbouwen en blijven vernieuwen van het huidige concept.
- Leidinggeven aan het banqueting/restaurant team en streeft samen met hen naar een optimale
gastbeleving
- Je plant, coördineert en bent aanwezig bij de organisatie en uitvoering van de evenementen
- Aanwezigheid bij de wekelijkse sheet meetings waarbij jij zorgt draagt voor de verdere communicatie
binnen je team
- Verantwoordelijk voor het onderhoud van de zalen, apparatuur & schoonmaak
- Aansturen van het opleiden & begeleiden van het personeel en voeren van voortgangsgesprekken
- Ideeën aandragen en uitvoeren van omzet verhogende activiteiten
- Veiligheid waarborgen door het bijhouden van protocollen
- Verantwoordelijk voor het aansturen van voorraadbeheer
- Toezien op de kosten/budget van personeel en inkoop

Wat verwachten wij van jou?
- Minimaal 3 jaar werkervaring in voorbereiding en uitvoering van evenementen zowel operationeel als
horeca technisch
- Minimaal 2 jaar ervaring in leiding geven aan een team
- Technische kennis omtrent audiovisuele middelen en inpandige installaties
- Leermeester diploma is een pre
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels
- Je bent enthousiast, flexibel en initiatiefrijk
- Je bent een people manager en hebt een hands-on mentaliteit
- Je hebt geen 9 tot 5 instelling
- En je beschikt over de vrolijke lach die jouw team weet te enthousiasmeren!

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 in 2016 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!

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar
personeel@amstelboathouse.nl wie weet nodigen wij jou uit voor een eerste kennismaking. Mocht je
nog vragen hebben, dan kun je uiteraard ook altijd even bellen naar 020-2211505.

