Wij zijn per direct op zoek naar een assistent bedrijfsbeheerd(st)er (30 uur)
Hallo, wij zijn Toasted & Roasted en hebben de traditionele tosti in een eigen jasje gestoken!
Hiervoor gebruiken wij een mooi rustiek zuurdesem brood dat in de steenoven is voorgebakken. Het
afbakken doen wij in het ijzer, hierdoor krijgt het zijn stevige buitenkant met knapperige korst, maar
behoudt het zijn zachte binnenkant. Zoals een tosti hoort te zijn!
De burgers roosteren wij ook op eigen wijze. Het rustieke zuurdesem brood krijgt zijn authentieke
smaak door het ijzer. De burgers grillen wij onze krachtige ijzers, waardoor zijn smaak optimaal tot
zijn recht komt. Kies zelf jouw favoriet!
Je vindt ons in Eindhoven & s’-Hertogenbosch en wij werken vanuit het fast-service principe.

Ben jij die teamspeler die het leuk vindt om met een jonge en gemotiveerde groep
een mooi product neer te zetten?
Wat je gaat doen;
Als assistent bedrijfsbeheerd(st)er sta je op de werkvloer en houd je de zaak draaiende met je
directe collega’s. Je ben je medeverantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking (product en
gastvrijheid), het voorraadbeheer, de uitvoering van het personeelsbeleid en een aantal algemene
zaken. Jij zorgt dat de kwaliteit en het serviceniveau van Toasted & Roasted gewaarborgd blijft en
bent het gezicht van het bedrijf op de vloer. Verantwoordelijkheid en initiatief nemen zijn hierin
essentieel!
Jij bent:
§
§
§
§
§
§
§
§

Gastvrij en servicegericht
Flexibel met een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel.
Je hebt een collegiale werkhouding en bent een teamspeler.
Je beschikt over operationele horeca ervaring (enkele jaren), bij voorkeur met een
leidinggevende activiteit, maar geen pre.
Je bent ook beschikbaar in het weekend en op feestdagen.
HACCP is voor jouw gesneden koek en bij voorkeur bezit je het certificaat Sociale Hygiëne.
Je spreekt Nederlands en beheerst de Engelse taal
Je bent bij voorkeur woonachtig in Eindhoven of Den Bosch

Wij bieden jou:
§
§
§
§

Jouw (droom)baan in een jong, enthousiast en ambitieus bedrijf
Een functie voor 30 uur p/w, uiteenlopende werkweken van 25 t/m 35 uur.
Salaris conform horeca CAO functiegroep 4 voor Assistent-bedrijfsbeheerder
Pensioensopbouw via Pensioenfonds Horeca & Catering.

Heb je interesse? Stuur dan je cv, motivatie en een recente foto naar hallo@toastedandroasted.nl

