
Functie: Horeca leidinggevende bij de ‘Captains Lounge’ te Drachten.

Nieuw restaurant de Drait Captains Lounge, met terras aan het water, is te vinden bij Jachthaven De
Drait in Drachten. We zijn op zoek naar enthousiaste leidinggevende die het paviljoen tot succes kan
maken voor onze gasten. Captains Lounge bevindt zich op de haven en de bezoekers zijn
watersporters, toeristen en gasten uit de regio. Ook ligplaatshouders en passanten tot onze
internationale charter gasten zijn frequente bezoekers. Kortom, een gezellige ontmoetingsplek op de
jachthaven in Drachten!

Voor de functie als leidinggevende van de Captains Lounge zijn wij op zoek naar iemand die enige
ervaring heeft met horeca(management). Heb jij bijvoorbeeld middelbare- of hogere hotelschool
gedaan en wil jij jezelf graag verder ontwikkelen in jouw management skills? Dan is dit de perfecte
kans voor jou om jezelf te ontwikkelen en dit restaurant tot een succes te maken.Heb jij geen horeca
ervaring maar wel ervaring met leidinggevende taken? Ook dan zou jij prima in deze functie kunnen
passen!

Wat verwachten wij van jou?
-Je bent enthousiast en sociaal
-Je bent gastgericht en gasttevredenheid staat bovenaan jouw lijstje.
-Je bent stressbestendig
- Je kunt flexibel je tijd inplannen
-Voorkeur van beheersingen van Duits en/of Engels naast de Nederlandse taal.
-Flexibele instelling, geen 9-17 mentaliteit. Ook beschikbaar in de weekenden en op feestdagen.
-Voorkeur voor enige ervaring in de horeca sector en/of leidinggevende functie.

Wat bieden wij jou:
-Een fulltime baan/40 uur (anders in overleg mogelijk).
-Een goed salaris, marktconform.
-Gezellige collega’s op en rond de gehele haven.
-De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en ontdekken.
-De mogelijkheid om je eigen draai te geven aan de producten en service die we bieden bij de
Captains Lounge.

Taken:
-Coördineren/regelen van de operationele werkzaamheden
-Coördineren, instrueren en aansturen van de werknemers
-Planning /inroosteren van alle medewerkers
-Inwerken en ondersteunen van de medewerkers.
-Voorraden bijhouden en het maken van bestellingen.
-Hands-on functie

Heb je vragen? Stuur gerust een mail naar jobs@dedrait.com of bel ons op 0512 513 276. Ben jij
enthousiast geworden om in de Captains lounge aan de slag te gaan? Stuur dan nu jouw Motivatie en
CV naar info@dedrait.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!


