vacature assistent

bedrijfsleider
Veganees is een vrolijke, duurzame en innovatieve zaak. Het draait hier allemaal om de combinatie
Aziatisch en plantaardig. In een zaak, waar we 90 gasten kunnen bedienen, spreken we hiermee een
brede doelgroep aan. Niet alleen de mensen die 100% vegan zijn, juist ook gasten die gewoon kiezen
voor een keertje geen vlees. Hier kun je terecht voor lunch, diner, borrel of disco.
In augustus 2021 heeft Veganees haar deuren in Amsterdam geopend, maar hier stopt het niet.
Plantaardig eten wordt alleen maar groter en restaurant Veganees wordt daar een belangrijk
onderdeel van. Er gaan zich dus heel veel kansen voordoen om met ons te groeien!

wie ben jij?
Jij bent als ervaren horeca professional bekend met het reilen en zeilen in een restaurant of bar. Jij
weet precies hoe je de gasten in de watten legt. Jij hebt een brede kennis over verschillende dranken.
Jij zorgt er voor dat de rest van het personeel altijd met een glimlach rondloopt. Jij bent stress
bestendig. Jij bent creatief en vind het leuk om een nieuw concept van jouw handtekening te voorzien.
Jij hebt humor en laat dit graag zien. Heb je geen humor? Ook goed hoor. Wie ben jij? Jij bent bovenal
jezelf, en daarom pas jij perfect bij ons!

Wij vragen
•
•
•
•

Werkervaring in leidinggevende functies in de horeca is een pré
Interesse in duurzaamheid en plantaardig eten
Woonachtig in omgeving Amsterdam
Beschikbaar voor 38 uur per week

wij bieden
•
•
•
•
•
•

Een te gekke werkomgeving met veel ruimte voor eigen creativiteit
Directe samenwerking met een van de eigenaren, die met 10 jaar ervaring jou de fijne kneepjes
van het vak kan bijbrengen
Mogelijkheid om mee te groeien met een nieuwe organisatie
Een goed salaris mét bonusregeling
De ruimte om mee te denken met processen en deze te verbeteren
En natuurlijk alle standaard voorwaarden zoals vrije dagen, vakantiegeld en pensioen

Ben jij degene die wij zoeken? Stuur dan zo snel mogelijk jouw cv + motivatie naar
info@veganees.com, dan gaan wij snel een kop koffie drinken!

