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De artiest op het toneel is al geregeld.
Ben jij de ‘artiest’ die optreedt in ons restaurant?
Koninklijk Theater Carré dankt zijn faam aan de programmering van nationale, internationale en veelal exclusieve
theaterproducties van wereldniveau. Alle denkbare theatergenres van circus tot cabaret en van popconcert tot
opera bieden bezoekers ieder jaar opnieuw een ruime keuze. Al bijna 130 jaar lang vinden jaarlijks bijna 400.000
bezoekers hun weg naar het mooiste theater van Nederland in hartje Amsterdam.
Carré heeft drie restaurants: De Carrékelder, een bistro naast Carré met 60 zitplaatsen, het Grand café op de
begane grond in het theater met 60 zitplaatsen, en op de 4e etage bevindt zich Pasta in de Nok dat plaats biedt
aan zo’n 80 personen.
Al onze restaurants zijn alleen geopend op voorstellingsdagen. Verder verzorgen wij zeer regelmatig
evenementen en partijen op voorstellingsdagen en daarbuiten. Dit kunnen vergaderingen van 20 personen zijn,
diners voor 250 personen in de zaal tot congressen van 1500 personen.
Functieomschrijving
De supervisor is werkzaam binnen de afdeling Horeca en Publieksservice. De werkzaamheden vinden plaats
tijdens voorstellingen en evenementen.
Het betreft een leidinggevende functie waarin je als meewerkend voorman/vrouw meedraait in een van onze
restaurants en op partijen.
Jouw vakbekwaamheid en actieve houding naar de gasten is een voorbeeld voor de andere medewerkers. Je
weet je team hierin op positieve wijze mee te nemen, aan te sturen en te motiveren. Gasttevredenheid staat
altijd voorop.
Inhoud
-

Draagt zorg voor een efficiënt verloop van de avond in onze restaurants

-

Is verantwoordelijk voor een effectieve afhandeling van eventuele klachten

-

Heeft een belangrijke rol in de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening

-

Draagt zorg voor een juiste aansturing, uitvoering en evaluatie van de werkzaamheden van de
restaurantmedewerkers en de keukenbrigade in het restaurant

-

Is verantwoordelijk voor een correcte afdracht van de omzetten

-

Verantwoordelijk voor het trainen en opleiden van nieuw personeel in de restaurants

-

I.s.m. de horeca manager verantwoordelijk voor het bedenken van acties, wijnen per glas etc.

-

Verantwoordelijk voor wekelijks nalopen van restaurantreserveringen

-

Inventarisatie van materialen zoals mastieken en glaswerk

-

Rapporteert aan de bedrijfsleider en/of horecamanager
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Wat verwachten en vragen wij van jou?
-

Je bent per direct beschikbaar

-

Je bent minimaal 18 uur per week beschikbaar om te werken. Dit komt neer op minimaal 3 shifts per
week

-

Aantoonbare horeca-ervaring.

-

Leidinggevende en organisatorische kwaliteiten.

-

Je bent woonachtig in de omgeving Amsterdam. Indien je niet woonachtig bent in Amsterdam is het van
belang dat jij na een werkdienst tot 00:00 uur op eigen gelegenheid thuiskomt

-

Je bent energiek, representatief en gastvrij

-

Je beschikt over goede sociale- en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden
-

De mogelijkheid om bij het mooiste theater van Nederland te werken;

-

Een afwisselende en uitdagende (bij)baan

-

Een baan voor minimaal 15 en maximaal 30 uur (afhankelijk van jouw beschikbaarheid en het aantal
voorstellingen)

-

Een salaris vanaf €11,86 bruto per uur (vanaf 21 jaar)

-

Daarnaast ontvang jij ook nog 10% vakantiedaguren en 8% vakantiegeld.

Informatie
Meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Paul Mark,
020 5249 412 of email paul.mark@carre.nl

Sollicitaties
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, mail dan je sollicitatiebrief voorzien van CV naar:
Email: paul.mark@carre.nl
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