
shiftleader

Al meer dan 12 jaar is Café Zurich een begrip op het Mercatorplein, met twee prachtige 
terrassen waar in de zomer de zon altijd lijkt te schijnen. Een verlenging van de eigen 
huiskamer met een gezellige en ongedwongen sfeer. Iedereen kan hier de hele dag 
terecht van ontbijt en lunch in het restaurant, diner op het (verwarmde) terras, tot een 
borrel aan de taptafel waar je je eigen biertje kan tappen.

Wij zijn op zoek naar shiftleaders. Als shiftleader ben je (in afwezigheid van, of samen 
met de bedrijfsleider) medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en 
voor het aansturen van het team, naast allesomvattende bedieningswerkzaamheden. 
Gastvrijheid en gastbeleving staan hierbij centraal.

Enkele verantwoordelijkheden:
z Het ontvangen van gasten;
z Het opnemen en uitserveren van dranken en gerechten;
z Het verlenen van service in de breedste zin van het woord;
z Tafels indekken en afruimen;
z Communiceren met de bar en keuken;
z Leiding geven aan een team en coachen waar nodig;
z Zorg dragen voor een goede start of afsluiting van een shift.

Wat wij graag in jou zien:
z  Een passie voor de horeca;
z Je bent een teamplayer met een natuurlijk leiderschap;
z Een flexibele en positieve instelling;
z Pro-activiteit en oplossingsgerichtheid;
z  Sterke communicatieve- en sociale vaardigheden;
z  Minimaal 2 dagen per week beschikbaar, waaronder een weekenddag;

Wij bieden jou:
z  Een marktconform salaris en een lekkere fooi;
z  Een uitdagende en varierende functie in een ongedwongen sfeer;
z  Werken in een hecht team;
z  Verschillende doorgroeimogelijkheden;
z  Flexibele werktijden;
z  Personeelsuitjes en gezellige naborrels

Ben jij een teamplayer die van flink knallen op de werkvloer houdt en ondertussen ook je 
collega’s met een glimlach kunt aansturen? Dan maken wij graag kennis met je!

Stuur je CV en motivatie naar info@cafezurich.nl
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