Ben jij onze nieuwe Assistent bedrijfsmanager
met design & marketing skills?
Wij zijn namelijk op zoek naar een nieuwe hospitality topper in ons leiderschapsteam. Samen met ons
team zorg jij er voor dat onze gasten de beste ervaring hebben ze niks tekortkomen en dat alle collega´s
gastvrijheid naar iedereen uitdraagen. Jouw mening is belangrijk voor het team en jij bent, samen met ons,
verantwoordelijk voor Napkins' succes. Groei en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Spreekt dit je aan? Dan
is Napkins echt iets voor jou!
Wat ga je doen?
Nou, écht van alles! Assistant bedrijfsmanager van Napkins is een veelzijdige functie met management
taken, maar waar je ook veel meewerkt op de werkvloer. Je stuurt ons team aan en helpt waar nodig.
Daarnaast werk jij met de rest van het leiderschapsteam aan het succes van Napkins.
Je dagelijkse werkzaamheden zijn algemene horeca taken zoals, verwelkomen van gasten (restaurant,
meetings & events), bedienen, kassahandelingen, voorbereiden van meeting ruimtes en zorgen voor een
schone, nette werkomgeving.
Daarnaast ben jij ook verantwoordelijk voor:
Het controleren van de kas
personeelsplanning/urenadministratie.
Aannemen van reserveringen, opmaken & versturen van offertes
Plannen, organiseren & uitvoeren van meetings
Social media beheer, vormgeving & marketing
Aandragen van verbeteringen en het uit/doorvoeren van vernieuwingen
Over Napkins:
Bij Napkins is er een gezellige en informele werksfeer. Wij vinden het belangrijk dat alle gasten, maar zeker
ook onze collega’s, zich thuis voelen bij Napkins. Bij Napkins wordt vergaderd, geluncht, bij gekletst,
geborreld, en er worden deals gesloten. Wij zijn gastvrij en de kwaliteit van ons eten is altijd goed.
Belangrijk, want goed eten geeft je brein een boost en gezond eten verhoogt de concentratie. Als
medewerker van Napkins krijg je dus ook een heerlijke lunch op je werkdag!
Onze openingstijden zijn van maandag t/m woensdag van 08.00-17.00 uur en zijn wij op donderdag en
vrijdag van 08.00-19.00 uur open. Daarnaas kunnen onze klanten bij ons vergaderen tussen 7:00 uur en
22:00 uur. De meeste dagen werk je dan ook tijdens kantoortijden en soms een keer in de avond.
Ben jij?
Servicegericht
Flexibel
Representatief
Iemand die graag samen werkt
Stressbestendig
Ervaren in het aansturen van een team
iemand die graag een lach op gezichten tovert?
iemand met skills in digitale vormgeving & marketing
Ervaren in de horeca?
Ben je dit niet, dan kunnen wij je het leren!

Wij bieden
Marktconform salaris
Heerlijke lunch betaald door Napkins
Pensioenregeling
Reiskostenvergoeding
Horeca werk tijdens kantoortijden
Een leuke werkplek met leuke collega's!

Spreekt dit je aan?
Dan is Napkins echt iets voor jou!

Meer weten over de functie of een afspraak maken? Neem dan contact op.
0615075114

|

marijn@bijnapkins.nl

