Happy Tosti Leidinggevende
WE ZIJN OP ZOEK NAAR EEN HAPPY TOSTI BEDRIJFSLEIDER
A.K.A. DE HAPPY AANVOERDER IN AMSTERDAM

Ben jij de grill die de gast het warme gevoel geeft, smelt jij perfect samen in een team zoals
onze biologische kaas, is je humor net zo pittig als chorizo en maak je meer toeren dan onze
koffiemolen? Dan zijn wij naar jou op zoek!! De ultieme Tosti aanvoerder die voor minimaal
40 uur per week beschikbaar is.
Functie Omschrijving
Bij het runnen van Happy Tosti Amsterdam ligt de focus op de operationele bedrijfsvoering.
De leidinggevende neemt de dagelijkse leiding over het Happy Tosti Team. Dit zijn onder
andere de medewerkers aansturen op een natuurlijke en prettige manier. De leidinggevende
kan werken in alle afdelingen van het bedrijf en beheerst alle facetten; bediening, keuken en
mis en place.
Wat zijn de verantwoordelijkheden?
- Het werken volgens bedrijfsprocessen van Happy Tosti, takenlijsten en procedures
(SOP’s).
- Het handhaven van Arbo- hygiëne- en veiligheidsvoorschriften.
- Het waarborgen van productkwaliteit en service kwaliteit.
- De zorg dragen voor voorraad, bestellingen en beschikbaarheid van middelen en
apparatuur.
- Het onderhouden van administratieve werkzaamheden
- Het evalueren en adviseren van werkprocessen.
- De zorg dragen voor het opleiden, inwerken en motiveren van het team
Jouw talent
- Kan goed werken in een team.
- Horeca Ervaring.
- Kan zichzelf goed plaatsen tussen medewerkers en leidinggevende.
- Heeft geduld en kan goed omgaan met mensen met een arbeidsbeperking.
- Is loyaal naar Happy Tosti in de breedste zin van het woord.
- Is veelal vrolijk, niet vies van hard werken en zal er altijd alles aan doen om er een
leuke, plezierige en fijne werkdag van te maken voor iedereen!
Ons Talent
- De meest happy collega’s en werkplek!
- Kansen in persoonlijke ontwikkeling
- Ruimte voor creativiteit
- Coaching doelgroep
- En natuurlijk het proeven van de lekkerste en sociaalste tosti’s van Nederland!
Zijn dit jouw kwaliteiten? Dan heb jij de Happy Tosti-Factor! Solliciteer snel en stuur je CV
(met pasfoto) en motivatiebrief naar mike@happytosti.nl

