VACATURE

FLOORMANAGER (M/V)
UNIEK CONCEPT
Ken je Kazerne in het hart van designstad
Eindhoven? Met nu al rave reviews onder
meer in de New York Times en winnaar
van de Entree Hospitality Awards in de
categorie ‘meest trendbepalend concept’.
In onze monumentale marechaussee
kazerne en naastgelegen industriële loods
genieten gasten van een 2.500 vierkante
meter grote designexpositie met daarin een
bar, een bar/bistro met 100 couverts, een
multifunctionele zaal (die ook als theater
en symposiumruimte is in te zetten) en een
designshop.
Sinds begin 2019 is het erfgoed volledig
gerestaureerd en zijn er acht exclusieve
hotelsuites, een 30 couverts fine-dining
restaurant, een exclusieve membersclub
en een aantal kleinere multifunctionele
ruimtes bijgekomen.
Ons team is enthousiast, creatief,
internationaal en ambitieus. De sfeer is
kosmopolitisch met een rauw artistiek
randje, passend bij de internationale
ambities.

Bij Kazerne in Eindhoven.

Een partij van 100 couverts in een van de meeting ruimtes, een drukke borrel aan
de bar en volle tafels in het à la carte restaurant. Alles omringd door design van
topgetalenteerde ontwerpers. Ben jij een servicegerichte leidinggevende op zoek
naar een trendsettende en dynamische werkplek? Dan zoeken wij jou!
Als floormanager heb je de dagelijkse leiding over de bar en de serviceafdeling van
Kazerne Bar/Restaurant. Je werkt mee in de bediening en bent dankzij je grote empathische vermogen in staat de wensen van de gast goed aan te voelen (en ernaar te
handelen). Ook coach je het team van bar en bedieningsmedewerkers, leer je hen de
fijne kneepjes van het vak en werk je nauw samen met de directie, restaurantmanager,
partymanager en de afdeling reserveringen. In het MT denk je mee over de operationele en strategische planning.
Minimaal drie jaar relevante horeca-ervaring is een must. Met voorliefde voor cultuur
en design heb je een streepje voor. Vanzelfsprekend bieden we een passend salaris
uitstekende voorwaarden en doorgroeimogelijkheden, naast een dynamische werkomgeving waar nauw wordt samengewerkt tussen het keuken-, service- en programmateam. De werktijden zijn in overleg, in lijn met onze dagelijkse openingstijden van
08:00 - 00:00 uur.
Iets voor jou?
Heb jij zin in om ons enthousiaste team te versterken? Mail dan uiterlijk 30 mei je
motivatie en CV inclusief foto aan jobs@kazerne.com. We zijn benieuwd!
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