Restaurant Manager – NL
Ben jij in staat om de perfecte sfeer te creëren? Vind jij het een
uitdaging om altijd het beste in jezelf en anderen naar boven te
halen? Zorg jij met liefde ervoor dat alles op rolletjes loopt,
zodat ons team straalt en onze gasten kunnen genieten van de
perfecte dag/avond? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Werkzaamheden

Als Restaurant Manager ben je verantwoordelijk voor de operatie
in ons restaurant. Je bent het aanspreekpunt voor zowel
restaurantgasten als onze hotelgasten. Een goede samenwerking
met de front office en de keukenbrigade is essentieel voor
optimale service. Je draagt zorg voor een goed teamgevoel. Door
je spontane, natuurlijke leiderschapskwaliteiten coach, motiveer
en geef je leiding aan het team. Daarbij coördineer je de
werkzaamheden van je team en ben je goed in het oplossen van
problemen. Je houdt je bezig met alle zaken binnen ons mooie
bedrijf; uiteenlopend van voorraadbeheer tot het inwerken van
personeel tot de rapportages.

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent gepassioneerd en hebt ervaring in de horeca
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent een echte
gastheer/vrouw
Je bent representatief, gastvrij en servicegericht
Je hebt oog voor detail
Je kan organiseren, samenwerken en beslissingen nemen
Jouw productkennis deel je maar al te graag met collega’s
en onze gasten
Je bent zeer ambitieus, energiek en proactief

Wat bieden wij jou?

Je komt te werken in een jong en enthousiast team. Onze
medewerkers zijn het hart van onze business. Geef ons jouw
initiatief, passie en energie en wij geven jou je droombaan! Je
krijgt on-the-job trainingen en begeleiding, een marktconform
salaris en uitdagende doorgroeimogelijkheden.
Herken jij jezelf en wil jij graag deel uitmaken van het Morgan &
Mees team?
Mail je CV en motivatiebrief naar:
iwouldlovetowork@morganandmees.com

Restaurant Manager - English
Are you able to create the perfect atmosphere? Do you find it a
challenge to always bring out the best in yourself and others? Do
you love to make sure everything runs smoothly so that our team
shines and our guests can enjoy the perfect day/evening? Then
we are looking for you!

Activities

As a Restaurant Manager, you are responsible for the operation
of our restaurant. You are the point of contact for both
restaurant guests and our hotel guests. Good cooperation with
the front office and the kitchen brigade is essential for optimal
service. You ensure a good team spirit. You coach, motivate, and
lead the team through your spontaneous, natural leadership
qualities. You coordinate the work of your team and you are
good at solving problems. You are involved in all matters within
our beautiful company; ranging from stock management to the
training of personnel to the reports.

Who are we looking for?
•
•
•
•
•
•
•

You are passionate and have experience in the hospitality
industry
You have a sense of responsibility and are a real
host/hostess
You are representative, hospitable and service-oriented
You have an eye for detail
You can organize, collaborate and make decisions
You are only too happy to share your product knowledge
with colleagues and our guests
You are very ambitious, energetic, and proactive

What do we offer you?

You will work in a young and enthusiastic team. Our employees
are the heart of our business. Give us your initiative, passion,
and energy and we will give you your dream job! You will receive
on-the-job training and guidance, a competitive salary, and
challenging career opportunities.
Do you recognize yourself and would you like to be part of the
Morgan & Mees team?
Mail your resume and motivation letter to:
iwouldlovetowork@morganandmees.com

