
groet,
TEAM SAP.BAR

VACATURE
HORECA-TOPPER 

FULLTIME (38U)

Je bent gestructureerd, ambitieus en commercieel ingesteld, en ondernemend  

Je hebt minimaal 2/3 jaar ervaring in de horea als leidinggevende  

Je hebt ervaring in de keuken met het bereiden van ontbijt- en of lunchgerechten

Je bent een echte teamplayer, je wilt het beste uit jezelf en het team halen

Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief

Je bent flexibel, betrouwbaar en efficiënt

Je bent het boegbeeld van de SAP.BAR

Je bent stressbestendig

Je hebt vakkennis van de Horeca

Je hebt het diploma Sociale Hygiëne

Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden

Je bent zelfmotiverend met veel zelfvertrouwen

Je staat open voor persoonlijke ontwikkeling

Je bent woonachtig in de omgeving Delft 

Ben jij  geboren voor de horeca en vind je het een uitdaging om betrokken te zijn van concept tot

eindproduct in een nieuw te openen SAP.BAR van 120m2? 

Wij zijn op zoek naar een topper met een bak aan ervaring in de horeca om samen met de

storemanager onze bar in Delft met veel passie en enthousiasme te gaan runnen. 

 

Een dag bij SAP.BAR: 

Je stapt met een glimlach je bed uit. Je mag weer aan de slag vandaag in de bar in Delft. De

leidinggevende is vandaag een dagje vrij dus jij bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurd 

 in de bar. Dit zie jij als een uitdaging en hier draai jij de hand niet voor om. Je komt binnen en

zet als eerste een heerlijk kopje koffie. Hierna zorg je er samen met je collega's voor dat alles

klaar staat voordat de klanten de zaak binnenkomen. De eerste gasten druppelen langzaam

binnen en tegen de middag is het zo druk  dat je met je collega's alle zeilen bij moet zetten om

iedereen te bedienen. Tussendoor krijg je ook nog wat telefoontjes en handel je deze met een

glimlach op je gezicht af. Alleen maar leuke aanvragen voor pakketjes en winkels die een lekkere

lunch willen bestellen. De middag loopt lekker door en de dag vliegt om. Als leidinggevende hou

je vandaag toezicht op alle activiteiten in en buiten de SAP.BAR en je zorgt dat je collega's aan

het werk blijven. Uiteraard is er altijd tijd voor een praatje met de klanten die staan te wachten.

Dat wordt altijd gewaardeerd en dat geeft een fijn gevoel bij zowel de klant als bij jezelf.  

Je bent verantwoordelijk voor een prettige werksfeer en zal anticiperen waar nodig. 

Het waarborgen van de hygiëne en kwaliteit binnen de SAP.BAR vind jij ook heel belangrijk en

het is jouw zorg dat iedereen zich hier ook aan houdt. 

Je werkt hard mee op de vloer, garandeert de gastvrijheid en de kwaliteit en zorgt ervoor dat

klanten tevreden en met een glimlach op hun gezicht de deur uitgaan. Dat gebeurd deze dag

gelukkig ook en tegen het einde van de dag begin je met het afsluiten van de dag. 

Weer een heerlijke werkdag gehad, hopelijk morgen weer zo'n dag! 

 

Profiel: 

Wij zijn heel benieuwd naar jou! Dus stuur je motivatiebrief en cv toe naar cindy@sap-bar.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


