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

HAPPY TOSTI DE PIJP ZOEKT SHIFTLEADER
Heb jij een passie voor horeca, ben je enthousiast en heb je een sociaal hart? Lees dan
verder!
Happy Tosti Amsterdam De Pijp is onze zevende locatie in Nederland en wat ons betreft komen er
daar nog veel meer bij om zo onze sociale missie waar te maken.
Wat is dan die sociale missie?
Samen met Social Capital willen we binnen tien jaar 2500 medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt in Nederland 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.
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.
Wat zou jouw rol hierin kunnen zijn?
Wij zijn voor Happy Tosti De Pijp op zoek naar een enthousiaste Shiftleader die:
- De leiding durft te pakken/aanspreekpunt kan zijn gedurende de dag
- Ervaring heeft in de hospitality/gastvrij is ingesteld
- Verantwoordelijk kan dragen over het openen en/of sluiten van het restaurant
- De Happy Factor heeft
- Het leuk vindt om anderen te helpen ontwikkelen
- Graag twee tot vier dagen in de week (zowel weekend als doordeweeks) wil werken, in
overleg is er veel mogelijk
Wij bieden het volgende
- Betekenisvol werk, jouw inzet kan het verschil maken in de levens van onze (toekomstige)
medewerkers.
- Een marktconform salaris
- De meest Happy werkplek
- Plek om jezelf te ontwikkelen
Ga jij watertanden bij de gedachte van deze functie? Stuur dan je CV en je motivatie waarom
jij zo goed bij Happy Tosti past aan Lilian Vijver: depijp@happytosti.nl
Voor eventuele vragen kan je contact opnemen via bovenstaand mailadres

