VACATURE
Manager Horeca i.o.
Sociaal Eetcafé
De Bonte Veer is de naam voor het Sociaal

Eetcafé en het wijkcentrum waarin het gesitueerd
is. Een professioneel team wat samenwerkt met
medewerkers met een verstandelijke beperking
die wonen en begeleid worden door de
Wilgaerden Leekerweidegroep.
Onze gasten zijn heel divers, meestal lokale
Enkhuizers die komen voor de gezelligheid, voor
onze aanschuiftafel waar je nooit alleen eet en
natuurlijk onze heerlijke maaltijden (6.000 op
jaarbasis) bereid door onze chef-kok Vincent.
Wij zijn trots op ons sociale concept en dat dit al
jaren succesvol is. Wie wil hier nu niet werken?!

Een functie met perspectief!
Tja niet zomaar een functie! Een functie met een ontwikkelperspectief naar manager of bedrijfsleider
het is maar hoe je het noemen wilt. Je gaat in ieder geval je eigen toko runnen. Voorafgaand bieden
we jou een op maat ontwikkeltraject met de coachende begeleiding van Margreet Loots (huidige
manager). Een unieke kans voor iemand met ambitie.

Hoe ziet je dag er uit?
Je begint de dag met het doorspreken van vandaag en de komende week met je vaste team.
Hoeveel reserveringen, vaste gasten, feestjes en partijen staan er gepland. Wat moet er ingekocht
worden en zijn er nog andere acties die vooraf gedaan moeten worden? Niet vergeten de loodgieter te
bellen voor die lekkage en de lampjes boven de bar moeten vervangen. Ook even checken of het
rooster voor de vrijwilligers op orde is, vooral voor het geplande feestje er komt namelijk 30 man, even
wat extra bezetting regelen. Om 13.00 uur komen de medewerkers van Leekerweide met hun
begeleider, er is een nieuwe cliënt die we even wat extra aandacht willen geven. Toch altijd extra
spannend voor deze doelgroep. Om 13.30 uur komen de eerste gasten voor hun lunch/warme maaltijd
en vanmiddag om 16.00 de biljartclub, die lusten wel een borrel en een bitterbal. Om een uur of 20.00
sluiten we het eetcafé, nog even de kas opmaken en schoonmaken en dan zit de dag erop.

Wat breng je hiervoor mee?
●
●
●
●
●

MBO/HBO werk/denk niveau bij voorkeur richting horeca, ambitieus, je bent gastvrij, weet een
gezellig, open sfeer te creëren waarbij iedereen het gevoel heeft zichzelf te kunnen zijn.
Management skills, coachende vaardigheden, geduld en verantwoordelijkheidsbesef; in een
kleine organisatie wordt er gerekend op je inzet en aanwezigheid.
Actuele kennis van Arbo-hygiëne en veiligheidsvoorschriften zoals het certificaat Sociale
Hygiëne, BHV, HACCP en kennis van allergenen (of de bereidheid dit te willen leren).
Je bent flexibel qua inzet (overdag en avonden) en werkt standaard ook op zaterdag.
Omdat je met een kwetsbare doelgroep samenwerkt, kun je een VOG overdragen.

Wat krijg je daarvoor terug?
●

Een kleine, professionele organisatie waarin iedereen elkaar kent met korte, directe lijnen.
Je start met een dienstverband voor 24 uur per week, met mogelijkheid tot uitbreiding naar
gelang je steeds meer werkzaamheden uit handen van de huidige manager kunt nemen.
Volop mogelijkheden om je te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en/of coaching.
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Cao Welzijn, een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag.
Je start in schaal 5, min € 2.113 en max € 2.761 (bij 36 uur/week) en met een
doorgroeimogelijkheid naar schaal 7 in de functie van Manager.
Een op maat ontwikkelprogramma, waarbij je op een gedegen manier en in de praktijk kunt
doorgroeien naar Manager en je uiteindelijk je eigen toko kunt runnen.
Je kunt gebruik maken van gespecialiseerde kennis in de organisatie zoals financiën, HR of
even sparren je collega manager.

Hoe kun je reageren?
Ben je enthousiast over deze vacature met een mooie carrière in het vooruitzicht? Dan nodigen wij je
van harte uit om te solliciteren. Je kunt je motivatiebrief en CV mailen naar ml@welwonen.nu . Wil je
meer informatie? Bel gerust met Margreet Loots, Manager, telefoonnummer 0683105595.
Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of
arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom.
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