VACATURE
BRASSERIE BIJ DE PISTE IS OP ZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE
ASSISTENT MANAGER HO RECA

In de winter draait het bij brasserie Bij de Piste om wintersport en de wintersportbeleving. De zomer draait
om heerlijk ontspannen en genieten van een gezellig terras en leuke feesten en partijen. Als assistent
manager zorg jij samen met je team voor deze beleving. Sta jij al klaar met je vlotte babbel en kan je niet
wachten te beginnen aan deze nieuwe uitdaging? Lees dan snel verder.
DE UITDAGING:

Bij ons op de Skipiste hebben we twee seizoenen: de warme zomers en de frisse winters. De winters zijn
voor ons veelal ontzettend druk, dit in verband met de ski- en snowboardlessen ter voorbereiding op de
wintersport. De zomers daarentegen zijn met name gezellig druk op het terras en gevuld met vele feesten,
partijen en kinderfeestjes. Deze twee uiteenlopende facetten maken deze functie afwisselend en
uitdagend. Het ene moment stuur jij je team aan en het andere moment sta je zelf achter de bar of in de
keuken of ben je met de skischool nieuwe activiteiten aan het bedenken.
OVER JOUW TEAM

BHet team van brasserie Bij de Piste / Skipiste Nieuwegein is behoorlijk groot maar héél gezellig. Jouw
collega’s zijn werkzaam op diverse afdelingen, zoals: de winkel, skischool, receptie, ski- en
snowboardverhuur en de horeca. Wij zoeken iemand die past binnen dit veelzijdige en leuke team, om zo
een aantal vaste uren te bezetten en de verantwoordelijkheid kan nemen om het horecateam mede door
te ontwikkelen. Aan het team valt nog voldoende te sleutelen en binnen deze functie krijg jij ook de
mogelijkheid hieraan te werken en zo elke week vooruitgang te zien.
TAKEN:







Samen met de manager Horeca ben jij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de horeca;
Binnen halen en plannen van feesten en partijen;
Aansturen, enthousiasmeren en plannen van personeel;
Doorontwikkelen van het aanbod van de brasserie;
Meewerken in bediening en keuken.

JE BENT…

Binnen deze functie is het van belang dat je feeling hebt met de horeca, geduld hebt en gezelligheid niet uit
de weg gaat. Daarnaast is het nemen van eigen verantwoordelijkheid een belangrijke functie-vereiste. Je
bent gedreven en krijgt er energie van om je ideeën er op los te laten.
Het in het bezit zijn van een horecadiploma en sociale hygiëne een pre.

WIJ BIEDEN:









Een jong en gezellig team dat staat te springen om jou te leren kennen;
20-40 uren contract (ook in de avonden en weekenddagen);
Salaris conform de horeca-cao (nader te bepalen op basis van relevante werkervaring;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Bij geschiktheid na 3 maanden een vaste aanstelling;
Veel vrijheid in het werk
Leuke kortingen om gebruik te maken van de faciliteiten van Skipiste Nieuwegein.

Sta jij al te popelen om aan de slag te gaan. Stuur dan je motivatiebrief, CV en eventuele diploma’s op.
Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature? Mail naar: info@bijdepiste.nl of bel naar
0611478176 en vraag naar Roy.

