
Restaurant manager/
Maître
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MHS of HHS diploma of een vergelijkbaar erkend diploma;
Je bent altijd even gesoigneerd; 
Wijnen, kaas en patisserie, je raakt er niet over uitgepraat;
Van nature ondernemend en zeer commercieel ingesteld;
Jij draagt jouw team op handen, want je bent sociaal, empathisch en discreet.

Een afwisselende fulltime baan met diensten van maandag tot en met zondag;
Een marktconform salaris in lijn met de Horeca CAO en gebaseerd op jouw ervaring;
Reiskostenvergoeding vanaf 10 km woon-werkverkeer. WSHS Gouda is centraal
gelegen in het oude centrum van Gouda op loopafstand van zowel het Centraal
Station als bushaltes; 
Een gratis personeelsmaaltijd;
De fooi verdelen we maandelijks onder alle medewerkers;
Mogelijkheid tot een vast contract;
De mogelijkheid te werken aan je persoonlijke ontwikkeling d.m.v. trainingen en
cursussen;
WSHS maakt onderdeel uit van de waanzinnige hotelcollectie van Relais & Châteaux.
Alle hotels en restaurants die bij Relais & Châteaux zijn aangesloten hebben twee
dingen gemeen: ze leveren een uitstekende kwaliteit en een unieke service. Samen
met ons, ga jij deze belofte ruimschoots waarmaken. Jij ontvangt hierbij
personeelskorting bij hotels en restaurants binnen de Relais & Châteaux familie
wereldwijd.

Ben jij van nature gastvrij, sociaal en graag in contact met gasten, voel jij je thuis in een
fine dining omgeving? Als aanvulling op ons restaurant team zijn wij op zoek naar een:

 
Restaurantmanager / Maître

 
Als Maitre ben jij hét gezicht! Je bent het visitekaartje en inspiratiebron voor onze gasten
en ons team. Jouw houding is altijd met je armen open. Je straalt senioriteit uit en bent
het eerste aanspreekpunt voor de gasten van Restaurant Lizz. 

Je denkt verder dan vooruit, met jouw inzicht en organisatorisch vermogen, ben je
iedereen continue twee stappen voor. Je houdt hierbij nauw contact met de chef de
cuisine. Voor gasten ben jij de warme, maar professionele gastheer of gastvrouw die in
staat is om ver boven alle verwachtingen van de gast uit te stijgen! Je vindt het geweldig
om juist die kleine signalen op te pikken en daar op voortreffelijke wijze iets geweldigs
mee te doen.

Jouw warmte, hartelijkheid en gevoel voor gastvrijheid is wat een ander beweegt, recht
vanuit jouw hart, laat je een niet te vergeten indruk achter. 
Je brengt jouw product- en wijnkennis graag over en schuwt de werkvloer niet. Je creëert
een prettige sfeer voor gasten en de medewerkers. Je bent kritisch en let op details en
netheid, maar verliest hierbij het overzicht niet. 

Dit verwachten we van jou

Wat bieden wij je

Solliciteer snel via het sollicitatieformulier en wie weet spreken we elkaar binnenkort!
 

http://lichtfabriekgouda.nostradamus.nu/index.php?option=com_cards&controller=jobapplications&task=index&office_id=5

