Driek is de huiskamer van Breepark. Een eetcafé waar je je straks helemaal thuis voelt. Een goede
kop koffie, lekkere lunch, gezellige borrel met vrienden/familie of hapje eten met twee personen?
Het kan allemaal bij Driek. Zowel binnen als buiten op ons terras. Daarnaast staan er regelmatig
activiteiten op de agenda en lekkere specials op de kaart.
Op dit moment zijn we druk bezig met de afronding van de bouw. Wil jij daarna meebouwen aan
het succes van Driek? Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en bevlogen:

Bedrijfsleider Driek (40 uur)
Jij bent goed op de hoogte van wat er iedere dag van jou én je team wordt verwacht. Jij motiveert
je medewerkers zo dat het hele team op en top gastvrijheid uitstraalt en elke gast zich meer dan
welkom voelt. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen op het vlak van
service en kwaliteit. Jij bent het gezicht van onze locatie!
In deze functie rapporteer je aan de F&B manager.

Wat ga je doen?
Samen met de F&B manager zorg jij voor de juiste samenstelling van het operationele team. Jij
zorgt er onder andere voor dat je medewerkers goed worden ingewerkt en opgeleid én
gemotiveerd zijn om de werkzaamheden op een gastvrije manier uit te voeren. Het is jouw
verantwoordelijkheid dat alle werkzaamheden positief bijdragen aan de uitgangspunten van
Breepark en in het bijzonder Driek.
Je geeft leiding, signaleert behoeften van de gasten en het personeel, je hebt een goed overzicht,
ziet waar dingen misgaan en lost problemen op. Je werkt actief mee op de werkvloer en past je
kennis en kunde toe in alle facetten van de horeca.

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke leidinggevende functie.
• Je hebt ervaring in een grote horecazaak en bent organisatorisch sterk.
• Je bent representatief, hebt liefde voor het horeca vak en bent fulltime (40 uur) en flexibel
beschikbaar.
Eigenschappen als gestructureerd, sociaal, communicatief sterk en verbindend vinden wij
onmisbaar in deze rol. Jij neemt het team op een enthousiaste manier mee om zo met elkaar een
succes van Driek te maken.
Driek is gevestigd in Breepark, een groot vrijetijdspark aan de rand van Breda. Breepark is nog in
ontwikkeling, maar biedt straks alles voor een complete dag uit. In het bruisende gebied gaan
evenementen, entertainment, horeca, sport en natuur op unieke wijze samenkomen. Je kent
Breepark nu misschien al van de Kinepolis of Decathlon. www.breepark.nl
Ben jij onze nieuwe collega? Durf jij deze grote uitdaging aan?
Stuur dan je CV met foto en motivatie per mail naar werken@breepark.nl onder vermelding van
bedrijfsleider Driek.

