HAPPY TOSTI
Hippe tent, lekker eten en… toffe medewerkers met een arbeidsberking.

HAPPY TOSTI DE PIJP ZOEKT EEN BEDRIJFSLEIDER
Heb jij een passie voor horeca, ben je enthousiast en heb je een sociaal hart? Lees dan
verder!
Happy Tosti De Pijp is onze eerste locatie in Amsterdam en wat ons betreft niet de laatste. Om onze
sociale missie waar te maken hebben wij de ambitie om binnen vijf jaar te groeien naar vier
vestigingen in onze hoofdstad.
Wat is dan die sociale missie?
Samen met Social Capital willen we binnen vijf jaar 1000 medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt in Amsterdam aan een betaalde baan helpen. Deze medewerkers komen bij Social
Capital in loondienst en worden gedetacheerd in de horeca- en evenementenbranche. Happy Tosti
speelt hierin een belangrijke rol als opleidingsplek en terugvalbasis.
Wij zijn voor Happy Tosti De Pijp in Amsterdam op zoek naar een ervaren horecaman of -vrouw die
ons helpt deze ambitie mogelijk te maken en naast de dagelijkse leiding over de operationele
bedrijfsvoering juist ook enthousiast wordt van het coachen en begeleiden van medewerkers met
een arbeidsbeperking.
Je bent gastvrij ingesteld oftewel je hebt de echte Happy-factor, durft de leiding te pakken en je helpt
graag anderen in hun ontwikkeling.
Ga jij watertanden bij de gedachte van deze functie? Dan maken wij graag kennis met jou!
Wie zijn wij?
Hét sociale lunchrestaurant waar iedereen vrolijk van wordt! Onze altijd-Happy-medewerkers met
(en zonder) een arbeidsbeperking serveren namelijk de lekkerste tosti’s. Met onze zeven restaurants
in Nederland hebben wij inmiddels meer dan 130 mensen met een zichtbare of onzichtbare
arbeidsbeperking aan een baan geholpen.
Word jij hier Happy van?
- Je bent verantwoordelijk van het aansturen van de dagelijkse bedrijfsvoering van het
lunchrestaurant met potentiële uitbreiding tot avondconcept.
- Je bent verantwoordelijk voor de administratieve verwerkingen die bij de bedrijfsvoering
komen kijken (HACCP, loonkosten, inkoop en voortgangsrapportages)
- Je begeleid medewerkers met en zonder arbeidsbeperking op de werkplek, dit doe je in
samenwerking met onze partner Social Capital.

Jouw talent
- Je hebt horecaervaring en kan hier op een zelfstandige manier de leiding in nemen
- Je bent geduldig en stelt de mens centraal
- Je kan communiceren op verschillende niveaus
- Je bent de stabiele factor in een dynamisch team
- 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!
Wij bieden het volgende
- Betekenisvol werk, jouw inzet kan het verschil maken in de levens van onze (toekomstige)
medewerkers.
- Een marktconform salaris voor de functie van bedrijfsleider van een kleine horecazaak
- De mogelijkheid om (mee) te groeien, met onze sociale missie, naar city manager
- 25 vakantiedagen, pensioenregeling en telefoonkostenvergoeding
Vragen of interesse? Neem dan contact op met Mike van der Linden: mike@happytosti.nl

