Ben jij die gedreven F&B manager die op gemotiveerde wijze zorgt voor het coördineren van
de bedrijfsvoortgang en onze horeca afdelingen naar een next level te brengt? Heb jij een hbo
werk- en denkniveau en relevante werkervaring in de hospitality in de breedste zin van het
woord en word jij enthousiast van onze concepten bij Dekker Warmond? Wij zoeken jou!
Voor onze organisatie zoeken wij een enthousiaste, gedreven en communicatief sterke

F&B Manager (fulltime)
Who are we?
Lucky’s Bowling (20 hypermoderne bowlingbanen/180 couverts), Lucky’s Next Door & The
Timber Club zijn onderdeel van Dekker Warmond/Leiden. Vanuit een “award winning” vintage
design locatie, serveren wij amazing burgers & pizza’s, zowel binnen als buiten op ons terras.
Bij ons kan je niet alleen eten maar ook tennissen, padellen, golfen, bowlen en squashen.
Kwaliteit zowel qua service als food staat bij ons hoog in het vaandel!

Who are you?
Je kunt goed samenwerken en op een inspirerende wijze leidinggeven aan circa 50
medewerkers. Je bent collegiaal en gaat altijd voor het beste resultaat. Door jouw flexibele en
positieve instelling hebben zowel gasten als collega’s een toptijd bij ons. Je ziet toe op de
naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo en HACCP. Je gezonde dosis
humor, gastgerichtheid en je efficiënte manier van werken maken jou tot de ideale
#TEAMDEKKER-collega.
Jij maakt het plaatje compleet. Je zorgt voor de teams, houdt het overzicht en legt onze gasten
in de watten. Je coördineert de personeelsplanning, bewaakt de payroll & inslagpercentages
en ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden binnen de afdelingen in de breedste zin
van het woord. Je bewaakt de efficiency en het bedrijfsrendement. Je zorgt samen met de
chef-kok voor het opzetten en verfijnen van de nieuwe menukaarten. Daarnaast neem je deel
aan diverse overleggen of projecten om mee te denken in nieuwe concepten bij Dekker.

We offer
Bij Dekker kom je terecht in een gezellig team binnen een informeel familiebedrijf waar ruimte
is voor persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden flexibele werktijden, een goed salaris en een
winstdeling aan het einde van het jaar. Daarnaast ontvangen Dekker medewerkers
interessante kortingen op het gebruik van faciliteiten binnen Dekker Warmond.
Heb je interesse? Stuur je CV en motivatie dan naar vacatures@dekkerwarmond.nl t.a.v.
HR en wie weet word jij onze nieuwe collega!

