Vacature Restaurantmanager Goffertstadion
YveY is de hospitality partner van N.E.C. Nijmegen. YveY is een duizendpoot in de wereld van
Hospitality & Events. Wij gaan verder waar anderen stoppen. YveY is hospitality partner van vijf
andere Betaald Voetbal Organisaties en van de EuroParcs Groep.
Functiebeschrijving:
Voor Brasserie Bikkels - gevestigd in het Goffertstadion - zijn wij op zoek naar een ervaren en
gedreven Restaurantmanager. Zit hospitality in jouw bloed en zet jij altijd net dat stapje extra? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Bij Brasserie Bikkels kunnen gasten terecht voor een heerlijke kop koffie, (zakelijke) lunch of borrel.
In de zomer draaien we een klein terras en door het jaar heen biedt Bikkels ruimte aan verschillende
partijen en evenementen. Onze chef streeft naar kwaliteit, koken vanuit de basis en wordt
geïnspireerd door de verschillende seizoenen.
Tijdens thuiswedstrijden van N.E.C. bieden wij de sponsoren en supporters voorafgaand aan hun
wedstrijdbezoek de mogelijkheid om te dineren of lunchen in Bikkels.
Je zult zowel week- als weekenddagen aan het werk zijn en bent er voor verantwoordelijk dat alles in
Bikkels op rolletjes loopt. Jij zorgt er samen met jouw team voor dat onze gasten zich welkom
voelen. Jullie zorgen ervoor dat het hen aan niets ontbreekt! Gastvrijheid en service staat bij jou op
één!
Deze functie past bij jou, omdat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je ervaring hebt in de horeca;
Je hospitality in je bloed hebt zitten;
Je de gast graag in de watten legt en net dat stapje extra wilt zetten;
Je goed kunt communiceren met verschillende type mensen;
Je geen 9 tot 5 mentaliteit hebt;
Je stressbestendig en representatief bent;
Je fulltime inzetbaar (38 uur) bent
Je positief ingesteld bent en je het beste uit je medewerkers wil halen
In bezit zijn van SVH en BHV is een pré
Je positief ingesteld bent en je wilt het beste uit je medewerkers halen

Wij bieden:
•
•
•
•

Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische werkomgeving;
Ruimte tot persoonlijke ontwikkeling;
Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd met uitzicht op vast dienstverband

Interesse? Stuur dan je cv mét motivatiebrief naar personeelszaken@yvey.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

