Vegabond, opgericht in 2014, is één van de eerste veganistische bedrijven in Nederland en is sindsdien
uitgegroeid tot een bekende speciaalzaak, deli en cateraar. Wij vinden de wereld net een beetje mooier
met een plantaardige levensstijl en laten dat graag op een positieve manier zien. Om ons in deze missie
te ondersteunen, zijn we momenteel op zoek naar een:

MANAGER

(fulltime, 38u p/w)

Wij zijn per direct op zoek naar een manager voor onze store/deli in Amsterdam.

DE FUNCTIE

De manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van onze store/deli en
geeft leiding aan een team van ongeveer 6-15 parttime medewerkers, met behulp van 1 of 2
shiftleaders. Je bent ten allen tijde verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteit en een
professionele standaard op het gebied van productiviteit, werkprocessen en klantenservice.
Onze ideale manager creëert met passie een enthousiaste werkomgeving waarin elke
medewerker zich thuis voelt en zorgt ervoor dat het hele team een goede kennis heeft van de
producten en maaltijden die bij Vegabond verkocht en geserveerd worden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
-

meewerken op de vloer: serveren van koffie, taart, ontbijt- en lunchgerechten
verkopen van vegan levensmiddelen en lifestyle producten
voorraadbeheer, contact met leveranciers en (mede) bepalen assortiment
inroosteren/inwerken medewerkers, verlof/verzuimmanagement
controleren van de kosten, behalen doelstellingen omzet en effectiviteit
administratieve werkzaamheden, zoals: het beantwoorden van vragen en reviews,
kasbeheer, urenadministratie medewerkers, factureren cateringklanten
nauw samenwerken met het keukenteam om de productie in goede banen te leiden
cateringklanten te woord staan en klussen inplannen na overleg met keukenteam

DE PERSOON DIE WE ZOEKEN:
-

spreekt goed Nederlands en Engels
is organisatorisch sterk, weet van aanpakken en heeft geen 9-5 mentaliteit
heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor detail
heeft min. 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie binnen food-retail of horeca
is vegan en heeft kennis van (vegan) voedsel(bereiding) en producten
heeft bij voorkeur een relevante opleiding gedaan op hbo niveau
heeft professionele kennis van Word en Excel
woont in Amsterdam

WAT KUN JE VERWACHTEN?
-

de kans om bij te dragen aan een stukje wereldverbetering ;-)
een 100% vegan werkomgeving in het gezellige Amsterdam Oud-West
werktijden overdag, tussen ong. 08:30 en 17:00, van dinsdag t/m zaterdag
een contract met vaste uren, pensioenregeling en 25 vakantiedagen (Horeca cao)
een salaris tussen 2300 en 2600 euro bruto p/m + 8% vakantietoeslag
interessante personeelskorting en bonusregeling
een gevarieerde en uitdagende baan in een team met gelijkgestemde mensen

Interesse? Mail dan snel je CV en motivatie naar info@vegabond.nl t.a.v. Zippora
Haitsma

