
Gezocht: Assistent-bedrijfsleider  

Ken jij of ben jij de persoon die wij zoeken? De persoon die de handen graag uit de 

mouwen steekt, het werk ziet liggen en vooral doortasten en snel weet te 

schakelen? Dan hebben wij een hele leuke baan bij Gastrobar bij Rozendaal in 

Enschede.  

Gastrobar bij Rozendaal is de locatie waar genieten, ontmoeten en delen centraal 

staat. Met vrienden, met familie en met elkaar. In een stijlvol interieur creëren wij de 

perfecte plek uit voor jou en familie/ vrienden. Van lunch – lounge – diner in een 

sfeervolle ambiance. Wij zijn per direct op zoek naar een (fulltime) Assistent-

bedrijfsleider. Samen met de bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor alle 

operationele taken in het restaurant. Je werkt zelf mee op de vloer en daarnaast 

stuur je de andere medewerkers aan, doe je de bestellingen en ben je hét gezicht 

van het restaurant. De taken die daarmee gepaard gaan zijn het ontvangen van de 

gasten, het begeleiden van de gasten naar een gezellige plek in het restaurant, het 

opnemen van bestellingen, adviseren van de gasten over de dranken/wijnen en 

gerechten. Het serveren en presenteren van de lekkerste gerechten. Ook afruimen, 

tafels schoonmaken en opdekken hoort er natuurlijk bij! Als assistent-bedrijfsleider 

ben je medeverantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met wijn en spijs. 

Samenstellen van arrangementen, bestellen van wijnen, bijwonen van proeverijen. 

Je weet als geen ander gastvrijheid met liefde voor wijnen te combineren. Je hebt 

verstand van wijnen passend bij het gerecht van de keuze van onze gasten. 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de 

werkvloer. 

Verantwoordelijkheden en taken 

❖ je bent een harde werker met gastvrije instelling en passie voor het vak 

❖ het is een pré als je een afgeronde opleiding MHS/SVH gastheer/gastvrouw 

hebt 

❖ je hebt aantoonbare ervaring  

❖ je hebt kennis van de Engelse en Duitse taal 

❖ karaktereigenschappen: gastgericht, team player, stressbestendig, flexibel, 

oog voor detail 

❖ je bent flexibel inzetbaar, ook in het weekend, en voor alle facetten van ons 

bedrijf 

❖ het is een pré als je beschikt over eigen vervoer  

❖ INNOVATIEF en CREATIEF denken, voor elk probleem is een oplossing 

 

Wat verwachten wij van jou?  

❖ Goede verbale en schriftelijke communicatievaardigheden 

❖ Flexibiliteit om te werken met onregelmatige werktijden 

❖ Het vermogen om snel te werken en zich aan te passen waar nodig 

❖ Uitstekende vaardigheden op het gebied van klantenservice 

❖ In staat om te lopen of staan voor bijna 100 procent van de dienst 

 

Wat wij jou bieden? 

Dat lichten we graag in een persoonlijk gesprek toe. Dus wil jij graag kennismaken, 

stuur dan je brief @ cv (voorzien van foto) naar info@gastrobarbijrozendaal.nl 

 


