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Bedrijfsleider(m/v)
Aan de rand van de Vughtse heide vind je Boerderij De Loonsebaan. Het gezellige
eetcafé heeft een groot terras met ruim 80 zitplaatsen en twee zalen voor feesten en
partijen. Boerderij De Loonsebaan onderscheidt zich door een erg goede prijs-
kwaliteitverhouding. 

De sfeer knus en laagdrempelig, hier zijn gasten welkom voor een lekker bakkie koffie
na een mooie wandeling of komen vrienden samen voor een gezellige borrel met een
mooie glas wijn of een biertje van de tap. De zalen lenen zich perfect voor feesten,
zakelijke bijeenkomsten en condoleances.

Aansturen van al het personeel (bediening);
Het voeren functioneringsgesprekken en de uitwerking hiervan;
Bestellingen/inkoop en de controle hiervan;
(Mede)verantwoordelijk voor het bedenken van activiteiten/evenementen;
Aannemen/verkopen van feestjes en partijen;
Maken van de personeelsplanning en de controle hiervan;
Werkt nauw samen met de coördinator marketing & evenementen;
Wekelijkse meeting over de voortgang met de eigenaar.

De functie
Als bedrijfsleider van Boerderij De Loonsebaan ben je natuurlijk het eerste
aanspreekpunt en het gezicht van de zaak. Je werkt mee met het personeel, daarnaast
zijn dit je verantwoordelijkheden:

Een afgeronde horecaopleiding (MBO 4 of HBO);
Aantoonbare leidinggevende ervaring in de horeca;
Teamplayer;
Communicatief vaardig;
Flexibel en commercieel;
Sterke persoonlijkheid;
Gevoel voor gastvrijheid.

Wat verwachten wij van jou?
Naast het feit dat jij enthousiast bent en gedreven om Boerderij De Loonsebaan te
laten groeien in al zijn potentie, heb of ben jij:
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Een dynamische werkomgeving;
Werken met een gezellig en gedreven team;
Marktconform salaris;
Horeca CAO;
Meedelen in de fooienpot;
Ondersteuning door twee eerste medewerkers;
Management en marketing ondersteuning vanuit kantoor;
Resultaatgerichte bonusregeling.

En wat mag jij van óns verwachten?
Naast een zelfstandig en uitdagende functie kun je dit verwachten:

Het team
Het team van Boerderij De Loonsebaan is jong en enthousiast. Onze gasten zijn het
belangrijkste voor ons, en we zetten dan ook graag een stapje extra om het hen naar
de zin te maken! Ben jij gastvrij, een harde werker, houd je van horeca en wil je werken
binnen een gezellig team? Dan zijn wij mogelijk een goede match!

Enthousiast geworden?
Neem dan snel contact op en we maken kennis onder het
genot van 'n kop koffie! Bel met Peter op 06-228 019 91 of
stuur een mail naar info@boerderij-deloonsebaan.nl.

tel:0736145160

