
Vacature
Restaurant manager - Full time

Wie zijn wij?
De Waaghals is inmiddels een begrip in Amsterdam, al ruim 40 jaar een vegetarisch en
veganistisch restaurant in hartje Pijp. Wat ooit werd bestempeld als “geitenwollensokken”, is
nu niet meer weg te denken uit onze samenleving. In 2017 is er een nieuwe generatie
eigenaren gekomen: Eva & Martijn. Wij doen dit nu al een paar jaar met heel veel plezier! We
vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn plek voelt bij ons en met plezier naar zijn/haar
werk gaat. Wij doen er dan ook alles aan om een fijne werksfeer te creëren! In december 2022
is er een baby op komst in ons gezin, dus zoeken wij iemand die wij met een gerust hart het
restaurant aan toe kunnen toevertrouwen.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een restaurant manager die wij het restaurant en de keuken (samen met de chef)
en alles wat daarbij komt kijken aan toe kunnen toevertrouwen. Taken en
verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken zijn:
❖ Aannemen en trainen van nieuw personeel en het managen en motiveren van alle

collega’s, van de koks tot de bediening tot de afwassers;
❖ Gasten te woord staan en eventuele problemen oplossen;
❖ Draagt zorg voor de kwaliteit van de hygiëne en het eten en drinken;
❖ Kleine administratieve taken, zoals de menu’s, kassa organiseren,

personeelsadministratie, personeelsroosters en de jaarplanning;
❖ Ziekte en verlof regelen/opvangen;
❖ De voorraad in de gaten houden en wanneer nodig aanvullen;
❖ Meedenken aan het menu en de wijn-spijs combinaties;
❖ De kostenberekening in de gaten houden en eventueel corrigeren;
❖ Eindverantwoordelijk voor alles wat er in het restaurant gebeurd.

Wie ben jij?
Je hebt al werkervaring als manager/leidinggevende in de horeca. Ook heb je al enige kennis
van wijnen en gastronomie. Eigenschappen die bij deze functie horen zijn:
❖ Je hebt affiniteit en vakkennis van gastronomie;
❖ Je bent communicatief en sociaal sterk en je bent ook klantgericht;
❖ Je kunt leiderschap tonen en je bent in staat om personeel te trainen en te motiveren;
❖ Je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel en stopt pas wanneer het werk klaar is;
❖ Je bent stressbestendig en hebt een probleemoplossend denkvermogen;
❖ Je bent flexibel om op verschillende tijden te werken;
❖ Je spreekt Nederlands en Engels;
❖ Je bent in het bezit van sociaal hygiëne en BHV, of staat ervoor open om deze te halen.



Wat hebben wij te bieden?
❖ Een fulltime contract op basis van 36/38/40 uur (in overleg);
❖ Geen proeftijd, we gaan een samenwerking aan en zijn toegewijd aan onze

werknemers;
❖ Een goed salaris, op basis van jou ervaring en wensen en in lijn met de CAO;
❖ Een functie met veel vrijheid, afwisseling, verantwoordelijkheid, ruimte voor eigen

initiatief en ontwikkelmogelijkheden;
❖ Werken op een mooie plek in de Pijp in een bedrijf waar een fijne sfeer en

duurzaamheid belangrijk zijn;
❖ Een leuk, jong en internationaal team;
❖ Jaarlijkse teamuitjes;
❖ Een gratis lekkere maaltijd op werkdagen;
❖ In overleg de mogelijkheid om cursussen te volgen voor zelfontwikkeling.

Interesse?
Stuur dan een e-mail naar info@waaghals.nl
We willen graag kennismaken!
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