
 

 
 

Manager Ondernemer Horeca 
Stoom je zelf klaar voor jouw toekomst! 

 
Over ’t Noorden: ’t Noorden (van Aalten) is een 
gemoedelijk familiebedrijf. ’t Noorden is gastvrij, gezellig 
en warm. Niet in de laatste plaats dankzij haar 
medewerkers. Het is aan jou om er nog meer uit te 
halen. Zodat gasten met alle liefde en plezier zeggen: 
Eten, drinken en vieren? Dat doen we bij ’t Noorden! ’t 
Noorden is een plek waar je lekker kan eten, waar je je 
verjaardag kunt vieren, je bruiloft of een vergadering kan 
geven. Bij ’t Noorden is alles lekker normaal en voel je je 
thuis! Zowel als gast als medewerker! 
 
’t Noorden heeft voor jou: 

• Een afwisselende werkweek 
• Mogelijkheden om te leren en jezelf te blijven ontwikkelen  
• Een gezellig team met leuke collega’s  
• Een van de beste horeca leerbedrijven (plaats 5 in de SVH “Beste Leerbedrijven Horeca”) 
• De Beste Leermeester Horeca 2019/2020 
• Een heerlijke (warme) maaltijd op lange werkdagen 
• Externe leerzame uitjes  
• Gezellige borrels en personeelsuitjes  

 
’t Noorden vraagt van jou: 

• Oog voor detail en een gastvrije instelling 
• Een frisse representatieve uitstraling en houding 
• Team mentaliteit en flexibiliteit 

 
In de dagelijkse bedrijfsvoering ben je zelfstandig werkend gastheer/vrouw in ons restaurant. 
Daarnaast zul je werkervaring opdoen tijdens huwelijken en zakelijke partijen in de zalen en op 
locatie. Ook bieden wij de mogelijkheid om jezelf te ontplooien op het gebied van leidinggeven en 
marketing. Zo kun je meekijken hoe een horeca onderneming in de praktijk functioneert. 
 
De taken leren van een ondernemersfamilie, inspelen op de markt, met 50 man personeel leren 
omgaan, planningen en roosters maken, prijsvergelijkingen met andere bedrijven, evenementen 
organiseren. Wij zullen je helpen met eventuele stageopdrachten en het uitvoeren van je 
werkprocessen. 
 
Wat bieden wij jou?  
Wil jij het beste uit jezelf halen? Nooit stoppen met groeien? Dan ben je bij ’t Noorden aan het juiste 
adres, wij geven talent de ruimte en een passende beloning. Regelmatig sparren we tijdens je stage 
over jouw groei. Wat wil je nog leren? En wat wil je bereiken? 
 

Zie jij het wel zitten bij en met ’t Noorden? Stuur dan even een mail naar 
administratie@het-noorden.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op 


