In november heropent Het Koetshuis van Kasteel Heeswijk: het wordt dé plek voor
bezoekers van het kasteel en landgoed om te genieten van koffie, lunch of drankje
in een prachtige historische omgeving!
Heb jij leidinggevende ervaring in de horeca en geef je graag invulling aan het
nieuwe horecaconcept? Dan zoeken wij jou!

Teamleider Horeca (36 uur)
Wat ga je doen?
Als Teamleider Horeca maak je deel uit van het Management Team van Kasteel
Heeswijk. Jij wordt het nieuwe gezicht van Het Koetshuis: hét aanspreekpunt voor
gasten en de leidinggevende van het horecateam.
Je bent verantwoordelijk voor een gastgerichte dienstverlening, structureert de
planning en zorgt voor een optimale personeelsbezetting. Je plaatst bestellingen,
zorgt ervoor dat de administratie goed is bijgewerkt (30% van de tijd). Je draagt zorg
voor een goede productie en presentatie van de producten. Het zorg dragen dat
regels ten aanzien van hygiëne, veiligheid, gezondheid en welzijn nageleefd worden
(HACCP) behoort ook tot jouw taken.
Je werkt mee met het horecateam, hands-on mentaliteit (70% van de tijd). Je stuurt
en motiveert je team op enthousiaste en gastvrij wijze.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in de richting van horeca
(bijvoorbeeld Middelbare Hotelschool);
Je bent in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne of bent bereid deze te
behalen;
Je hebt minimaal leidinggevende 5 jaar ervaring in een vergelijkbare
leidinggevende functie;
Je beschikt over ervaring in de productie van gerechten;
Je hebt een servicegerichte, flexibele instelling en een duidelijke visie op
gastgerichtheid;
Je bent een prettige persoonlijkheid met goede sociale en contactuele
eigenschappen;
Je bent flexibel inzetbaar (weekenden, vakanties en feestdagen).

Wij maken graag kennis met jou!
Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie? Wij horen graag van je!
Mail je motivatiebrief en c.v. naar: reserveren@kasteelheeswijk.com Meer info?
Neem contact op met Joukje de Jong op tel.nr. 0413-292024

