Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carrière binnen een van de mooiste
horecagelegenheden van Nederland? Dan is dit de baan voor jou!
The Harbour Club Amsterdam Oost is op zoek naar een:

Supervisor Bediening (m/v)
The Harbour Club in Amsterdam Oost is een high-end restaurantconcept in Amsterdam met
internationale allure, een sprankelende sfeer en buitengewoon fantastisch eten. Een mix van
Miami, Barcelona en de Côte d’Azur gecombineerd op een industriële locatie – een oude
wijnterminal – die is getransformeerd tot een prachtig restaurant.
Samen met twee andere supervisors geef jij leiding aan de bedienende medewerkers en houd jij
toezicht op hun werkzaamheden.
Verdere taken en verantwoordelijkheden zijn:
▪ Aansturen van bedieningsmedewerkers in een wijk;
▪ Overbrengen van productkennis op bedieningsmedewerkers;
▪ Openen en afsluiten van het restaurant;
▪ Gasttevredenheid hooghouden door het onderhouden van uitstekend contact; als
supervisor ben jij ambassadeur van The Harbour Club;
▪ Opstellen van roosters;
▪ Creëren van een optimale werksfeer;
▪ Het proactief verkopen van restaurantproducten;
▪ Toezicht houden op een correcte bestelprocedure;
▪ Uitdragen van beleid en toezien op naleving daarvan;
▪ Het volgen van richtlijnen met betrekking tot veiligheid, Hygiëne en HACCP.
Heb jij:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Een vakgericht diploma;
Leidinggevende ervaring;
Een flexibele houding met betrekking tot werkdagen en –uren;
Een gastgerichte instelling en de drive om voldoende productkennis te vergaren;
Een organisatorisch sterke instelling;
De beschikking over uitstekende mondelinge vaardigheden in het Nederlands en
Engels;
Een teamgerichte houding en ben je stressbestendig?

Dan bieden wij jou:
Een leerzame omgeving waarin jij je volgende stap in je horecacarrière kunt zetten in een team
met hardwerkende collega’s die serieus met de gasten omgaan, maar informeel met elkaar.
Daarnaast geven wij de vrijheid om je eigen inbreng te uiten en word je ondersteund om het
beste uit jezelf te kunnen halen op leidinggevend vlak.
Spreekt deze vacature jou aan en ben je per direct beschikbaar? Stuur dan een motivatiebrief
met bijgevoegd CV naar Joël Oostdam op recruitment@theharbourclub.nl.

