
 

 

 
BEDRIJFSLEIDER (M/V) 
Vast dienstverband | Fulltime 38 uur per week 
 

 

Wij zoeken iemand die orde schept in onze chaos. 
 
Gastrobar Bij Rozendaal is op zoek naar jou! 
Wij bij Gastrobar Bij Rozendaal vinden het belangrijk dat onze medewerkers en gasten een 
prettige en smakelijke ervaring krijgen. Wij zitten gevestigd in de dynamische en hippe wijk 
het Roombeek. Door onze veelzijdigheid als restaurant, feestlocatie en cateraar is geen 
werkdag hetzelfde. De ruimte om je passie, liefde voor het vak, skills en groei te laten zien 
krijg je bij ons dan ook zeker. Daarnaast bieden we je een telefoon van de zaak, 
sportschoolabonnement en krijg je een weekendje weg en een vakantie cadeau. 
 
Bedrijfsleider 
Als bedrijfsleider stel je gasttevredenheid voorop en neem je de uitdaging aan om de 
eindverantwoording te nemen voor Gastrobar Bij Rozendaal 
 
Taken en verantwoordelijkheden 

 Het operationeel aansturen van het team; 
 Administratieve taken; 
 Het trainen en opleiden van collega's; 
 Het nemen van beslissingen op de werkvloer t.a.v. zeer uiteenlopende 

onderwerpen; 
 Openen en/of sluiten van het restaurant; 
 Bepalen van de indeling van de dagelijkse bezetting; 
 Verantwoordelijk voor het oplossen van problemen of vraagstukken op de 

werkvloer; 
 Je zorgt voor orde binnen het restaurant, een goede werksfeer en haalt alles uit de 

kast zodat er maximaal gepresteerd wordt door het team. 
 
Vereisten 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau; 

 Enkele jaren leidinggevende ervaring in de horeca; 

 Je kan het aan om in een hectische piek te werken; 

 Flexibele instelling; 

 Je hebt oog voor kwaliteit en servicebeleving; 

 Je weet je professioneel op te stellen op een communicatieve manier met gasten, je 
team en leveranciers; 

 



 

 

 
Wat kan Gastrobar Bij Rozendaal jou bieden? 

 Een supertoffe en afwisselende baan; 

 Een team van leuke collega’s; 

 Een goed salaris met groeimogelijkheden; 

 Pensioenopbouw; 

 Een telefoon van de zaak; 

 Een sportschool abonnement; 

 Een weekend weg cadeau bij een dienstverband van 6 maanden; 

 Een vakantie cadeau bij een dienstverband van 1 jaar; 
 
Bekijk onze website voor meer informatie over jouw toekomstige werkplek: 
www.gastrobarbijrozendaal.nl. 
 
Zie jij jezelf hier al werken? Solliciteer dan nu en stuur jouw motivatiebrief en C.V. naar 
info@gastrobarbijrozendaal.nl. 


