
Wil jij het managementteam versterken in een van onze 

horecagelegenheden van BIG horeca?

BIG	  Horeca	  exploitatie	  sloeg,	  als	  een	  van	  de	  eerste	  horecaondernemingen	  in	  Nederland,	  een	  brug	  
tussen	  eten,	  drinken	  &	  beleven.	  Alle	  eigen	  ondernemingen	  zijn	  thematisch	  aangekleed	  en	  stuk	  
voor	  stuk	  bijzonder	  te	  noemen.	  Van	  lunchroom	  tot	  evenementlocatie!

Wij	  zijn	  voor	  de	  diverse	  bedrijven	  binnen	  BIG	  Horeca	  in	  Den	  Haag,	  Leidschendam	  en	  Zoetermeer	  
op	  zoek	  naar	  enthousiaste,	  gemotiveerde,	  maar	  vooral	  ambitieuze	  medewerkers	  voor	  diverse	  
managementfuncties	  binnen	  onze	  organisatie.	  

Functie	  omschrijving

• Aansturen	  van	  de	  medewerkers	  bediening	  door	  het	  toewijzen	  werkzaamheden,	  het	  
geven	  van	  aanwijzingen	  en	  instructies;	  

• Begeleiden,	  opleiden	  en	  motiveren	  van	  medewerkers;	  
• Verantwoordelijk	  voor	  het	  opstellen	  van	  personeelsroosters	  en	  het	  bewaken	  van	  de	  

personele	  bezettingsgraad;
• Correct	  en	  gastvrij	  te	  woord	  staan	  van	  gasten;
• Beantwoorden	  van	  vragen	  van	  gasten	  en	  medewerkers	  en	  waar	  nodig	  een	  toelichting	  

geven;	  
• Verantwoordelijk	  voor	  openen	  en/of	  sluiten	  en	  de	  dagelijkse	  gang	  van	  zaken;	  
• Het	  verrichten	  van	  de	  operationele	  werkzaamheden	  (meewerkende	  functie);
• Verantwoordelijk	  voor	  het	  coördineren/verzorgen	  van	  feesten	  en	  partijen	  in	  de	  

banquetingzalen/restaurants;
• Ontvangen	  van	  en	  het	  verstrekken	  van	  informatie	  aan	  de	  gasten.



Functie	  eisen:	  
• Opleidingsniveau:	  afgeronde	  opleiding	  middelbare	  of	  hogere	  hotelschool	  (of	  een	  

vergelijkbare	  opleiding);	  
• In	  bezit	  van	  SVH	  Leermeester	  is	  een	  pré;
• Uitstekende	  beheersing	  van	  de	  Nederlandse	  en	  Engelse	  taal	  in	  woord	  en	  in	  schrift,	  

beheersing	  overige	  talen	  is	  een	  pré;
• Minimaal	  5	  tot	  10	  jaar	  ervaring	  in	  soortgelijke	  drukke	  bedrijven,	  waarvan	  3	  tot	  5	  jaar	  

leidinggevende	  ervaring;
• Minimale	  leeftijd	  van	  25	  jaar;
• In	  bezit	  van	  rijbewijs	  en	  eigen	  vervoer;
• Woonachtig	  in	  Leidschendam/Den	  Haag	  of	  in	  de	  directe	  omgeving	  hiervan;
• Flexibele	  instelling,	  24/7	  mentaliteit	  en	  doorzettingsvermogen;	  
• Beschikt	  over	  oplossend	  vermogen;	  
• Representatief,	  stressbestendig	  en	  servicegericht;
• Wisselende	  diensten	  en	  werken	  op	  zon-‐	  en	  feestdagen;
• Aandacht	  voor	  kwaliteit	  en	  oog	  voor	  detail;
• Organisatorisch	  sterk.

	  
Wij	  bieden:

• Een	  afwisselende	  en	  uitdagende	  functie	  met	  een	  hoge	  mate	  van	  verantwoordelijkheid;
• Werken	  voor	  een	  dynamische	  organisatie	  met	  gedreven	  personeel;
• Fulltime	  contract;
• Opleidingsmogelijkheden	  en	  doorgroeimogelijkheden;
• Betaling	  conform	  horeca	  cao	  met	  een	  extra	  bonusregeling	  op	  basis	  van	  prestatie.

Is	  jouw	  interesse	  na	  het	  lezen	  van	  deze	  vacature	  gewekt	  en	  wil	  je	  ons	  managementteam	  komen	  
versterken?	  Stuur	  dan	  je	  motivatiebrief,	  CV	  en	  (pas)foto	  naar	  werken@bighoreca.nl	  .

Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  diverse	  bedrijven	  van	  BIG	  Horeca	  kun	  je	  kijken	  op	  
www.bighoreca.nl.	  Voor	  verdere	  vragen	  kun	  je	  contact	  opnemen	  met	  het	  kantoor	  van	  BIG	  Horeca	  
op	  (015)	  251	  69	  79.
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