Werken bij ’t Noorden
Chef Bediening 32 - 38 uur
Ben jij die Chef Bediening die precies weet hoeveel hooi je op je vork kunt nemen? Daarmee bedoelen we een
topper die zin heeft om te knallen en de gasten in de watten wil leggen. Vliegensvlug en altijd met een lach!
Daarnaast hou jij in een coördinerende rol het overzicht op de vloer.
Jouw kerntaken bij ’t Noorden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerntaak 1 Voert strategisch management uit
Kerntaak 2 Voert personeelsbeleid uit
Kerntaak 3 Voert financieel management uit
Kerntaak 4 Coördineert en regelt de uitvoering van
het gastheerschap
Kerntaak 5 Verleent gastvrijheid aan gasten
Kerntaak 6 Beheert voorraden producten, dranken
en andere artikelen
Kerntaak 7 Werkt mee aan de verbetering van de
bedrijfsuitvoering
Kerntaak 8 Begeleidt en coacht lerende
medewerkers op de werkplek

Wat bieden we jou:
Een baan! Een hele leuke, uitdagende baan zelfs! Met volop
mogelijkheden om door te groeien. We vinden dit zo
belangrijk dat we jaarlijks budgetten voor persoonlijke
ontwikkeling, trainingen en workshops vrij maken. Afhankelijk
van jouw persoonlijke interesse kun je jouw functie aanvullen
met taken op gebied van Sales, Product, Planning of Events.
Maar misschien nog wel het belangrijkste van alles: je krijgt er
een hele leuke club collega’s bij!
Verder bieden wij je het volgende:
• Flexibele werkdagen en werktijden
• Duidelijke structuur met volop doorgroei- en
ontplooiingsmogelijkheden
• Gratis gezonde maaltijden onder je dienst
• Legendarische personeelsfeesten
Dit ga je doen
Als leidinggevende bediening help jij zowel de medewerkers als de ondernemers met de dagelijkse
werkzaamheden. Je hebt regelmatig de dagelijkse verantwoordelijkheid. Je werkt mee. Loopt voorop. Hebt
overzicht en neemt verantwoordelijkheid. Jij bent een motiverende, coachende en enthousiaste teambuilder
die graag de handen uit de mouwen steekt. Jij houdt in elke situatie overzicht, weet de kwaliteit en service van
’t Noorden te waarborgen. Jouw passie voor de horeca straal je uit en draag je over. Je denkt mee over hoe de
gewenste resultaten behaald kunnen worden en weet de vertaalslag te maken tussen management en vloer.
Bar, bediening of runner, jij ziet waar het werk nodig is en springt meteen bij waar nodig. Je bent van nature
open en natuurlijk gastvrij!
Zie jij het wel zitten bij en met ’t Noorden? Stuur dan even een mail naar nita@hetnoorden.nl en wij nemen zo
snel mogelijk contact met jou op!

