VACATURE

BEDRIJFSLEIDER HORECA
Camping BuitenLand
Fulltime, half maart t/m oktober

Voor het hart van de camping, onze BuitenBar (bar-restaurant), ligt er een mooie
uitdaging voor een doorgewinterde horeca-eindbaas om de bedrijfsvoering de komende
jaren op een hoger plan te tillen. De BuitenBar is de afgelopen jaren snel gegroeid in
omvang. Het leeft en bruist. De sfeer is warm en persoonlijk, het is een plek waar je
makkelijk in gesprek raakt maar waar en waar in de avond ook lekker gedanst wordt met
live muziek . De gerechten en sfeer doen nog het meest denken aan een strandtent met
extra aandacht voor duurzame en biologische producten.
Als Bedrijfsleider krijg jij de komende jaren de touwtjes in handen. Je stuurt een kleurrijk
team aan van enthousiaste mensen die zich afgelopen zomer keihard hebben ingezet om
alle gasten in de watten te leggen. Een groot deel van dit team heeft BuitenLand in zijn
hart gesloten en kijkt er al naar uit om het volgende seizoen de schouders er weer onder
te zetten in de functies van chefkok, kok, floormanager, bediening etc.
BuitenLand heeft in korte tijd een enorme groei meegemaakt. In de leiding van het
restaurant zijn veel wisselingen geweest. Hierdoor was de groei voor de BuitenBar een
extra uitdaging waarin het team zich goed staande heeft weten te houden. Nu gaan we
ons vijfde seizoen in en moet de bedrijfsvoering staan als een huis. Daarvoor is een
stevige Bedrijfsleider nodig die zijn kennis de komende jaren wil investeren in het verder
ontwikkelen van een bloeiend bedrijf.
Jouw kwaliteiten:
● Je hebt ruime ervaring als bedrijfsleider/algemeen manager in een middelgroot tot
groot horecabedrijf.
● Je houdt van het ondernemerschap in al zijn facetten.
● Je draagt verantwoordelijkheid voor de sfeer, cultuur, bedrijfsvoering en de
financiële kant van het bedrijf.
● Je bent analytisch en goed met cijfers.

● Je hebt minimaal HBO werk en denkniveau.
● Je kunt je verwachtingen helder verwoorden, en geeft goede feedback.
● Je hebt een sterke ruggengraat, wat blijkt uit zowel je stressbestendigheid, je
besluitvaardigheid als het vertrouwen in je eigen oordeel.
● Je kijkt ernaar uit het team te trainen en uit te dagen het elke dag weer iets beter te
doen dan gister.
● Je hebt een flinke dosis kennis over (duurzame) producten.
● Je hebt goede onderhandelingsvaardigheden en investeert in de contacten met
leveranciers.
● Je hebt overzicht, kennis en inzicht in alle facetten van een horecabedrijf.
● Je bent bereid het hele seizoen op BuitenLand te verblijven. Ook als je vrij bent
weet je er zorg voor te dragen dat alles onder controle is.
● Je stapt in met de intentie deze uitdaging voor meerdere jaren aan te gaan.

Wat bieden wij jou? Je komt werken in een bruisend en bloeiend bedrijf dat nog volop in
ontwikkeling is en waar je al je kennis, talent en creativiteit kwijt kan om de BuitenBar te
laten bloeien. Je krijgt niet alleen een uitdagende baan maar ook een heel leven vol leuke
mensen op BuitenLand erbij. Je krijgt een marktconform salaris volgens de recreatie
CAO. Samen kijken we naar een geschikte verblijfsplek op BuitenLand.
Reageren:
Stuur je sollicitatie met CV, motivatiebrief en foto’s naar post@buitenland.com.

