NO.38
CITY BAKERY CAFÉ

VACATURE
Hey you!
Wij zijn opzoek naar een razend enthousiaste en super leergierige

Assistent Operations Manager
van onze City Bakery.
Deze functie is dynamisch en zorgt voor genoeg afwisseling. Je bent samen met de eigenaren
eindverantwoordelijk voor de dagelijkse praktische gang van zaken rondom het bedrijf en draagt bij aan het
financiële welzijn van de onderneming. Je hebt het vermogen om je team goed te laten functioneren. Maar
bovenal ben je met je aanstekelijke enthousiasme het warme kloppende hart en gezicht voor onze gasten waar
je graag een praatje mee maakt. Verder houd je van bakken en lekker eten. Daarnaast verwachten we dat je
actief meedenkt en input levert voor optimalisatie van de dagelijkse werkzaamheden.

Functie omschrijving
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschikbaar vanaf februari/maart 2021 voor 32-36 uur
Gemiddeld werk je 3 dagen in de lunchroom en 2 dagen op kantoor
Met passie en plezier stuur jij het team in de lunchroom en de bakkerij aan
Verantwoordelijk voor het rooster
Inkoop/voorraadbeheer
Werving en selectie van nieuw personeel/stagiaires
Behandelen van bestellingen en event aanvragen
Verantwoordelijk voor het HACCP
Meedenken nieuwe conceptideeën

Profiel
•
•
•
•
•

Jouw competenties

Afgeronde relevante MBO/HBO opleiding
Relevante werkervaring in de horeca
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Rijbewijs B
Beheersing over Excel

•
•
•
•
•

Sociaal vaardig en communicatief
Betrokken en een groot gevoel van verantwoordelijkheid
Besluitvaardig
Loyaal aan het team
Goed gevoel voor humor (niet onbelangrijk ;) )

Ons aanbod
•
•
•
•
•
•

Een gevarieerde functie met de nodige zelfstandigheid
Een passende beloning en goede arbeidsvoorwaarden
Salaris conform de markt en passend bij je functie en ervaring
Een zeer ambitieus, dynamisch en jong team
8% vakantiegeld & pensioenregeling
De kans om mee te groeien in een snelgroeiende organisatie

Ben jij de persoon die we zoeken? Dan zouden we je heel graag leren kennen!
Stuur ons je CV en motivatiebrief naar info@no38citybakerycafe.nl

