VACATURE RESTAURANT MANAGER
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven nieuwe restaurantmanager die samen met de andere managers er 7
dagen per week voor zorgt dat Milú op en top draait!

Functie
Als restaurant manager ben jij verantwoordelijk voor de ervaring die onze gasten opdoen bij Milú. Je werkt
mee en steekt de armen uit de mouwen. Je zorgt ervoor dat alle medewerkers goed gemotiveerd, gecoacht,
ingewerkt en geïnspireerd worden om hun werkzaamheden te kunnen doen en om onze gasten met een blij en
tevreden gevoel naar huis te laten gaan. Jij geeft leiding aan de teamleden van het gehele restaurant op een
positieve en enthousiaste manier. Je krijgt de vrijheid om je eigen ideeën te ontwikkelen om het restaurant tot
een nog groter succes te maken. Milú heeft meewerkende eigenaren die jou zullen helpen en begeleiden om je
thuis te laten voelen.

Wat vragen wij?
Jij bent enthousiast, integer, eerlijk, ambitieus en je krijgt een kick van het managen van jouw team in een
levendig restaurant. De gast en de gastbeleving staat bij jou voorop, je hebt oog voor kwaliteit en je bent in
staat hierover feedback te geven en te ontvangen. Je bent een voorbeeld voor anderen in houding en gedrag
en je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
Daarnaast kun je goed omgaan met stress en de dynamiek van de horeca. Wij vragen een uitstekende
beheersing van de Nederlandse taal. Wij zoeken iemand die full-time inzetbaar is.

Wat bieden wij?
Een 4daagse werkweek (vaste dagen nader te bepalen) met een contract van 38 uur.
Als manager heb jij een veelzijdige en afwisselende functie met de bijbehorende vrijheid waardoor jij je
initiatief kan tonen. Wij bieden een prettige werkomgeving. Bij Milú is het één team, iedereen is belangrijk, wij
werken samen en wij behandelen iedereen met respect.

Reageren?
Mail je motivatie en je cv naar personeel@restaurantmilu.nl en wij nemen contact met je op!

