Dekker Zoetermeer is the place to be in Zoetermeer en omstreken op het gebied van sport, eten/drinken en
entertainment. In onze restaurants Lodge at the Lake, Sweet Lake Italy, Lucky’s Bowling & Sportsbar serveren wij
vanuit een trendy hotspot (denk Ibiza, maar dan gewoon in Zoetermeer!) naast vegan en healthy dishes ook amazing
burgers & pizza’s, zowel binnen als buiten op ons zonovergoten terras én stadstrand. Bij ons kan je niet alleen eten
maar ook tennissen, bowlen, poolen, squashen, padellen en proberen te ontsnappen uit één van onze vier escape
rooms. Bovendien is Lodge at the lake een bekende trouwlocatie! Voor meer informatie www.dekkerzoetermeer.nl
en www.lodgeatthelake.nl.
Wij zoeken een

Supervisor
Fulltime
Als Supervisor ben je verantwoordelijk voor de voor de totale beleving van onze gast tijdens hun verblijf in ons
restaurant. Door jouw team te enthousiasmeren, motiveren en te begeleiden zorg je voor een perfecte beleving van
onze gasten, waarbij je het commerciële belang van de organisatie niet uit het oog verliest. Zelf werk je actief mee in
de dagelijkse operatie én zorgt met jouw organisatorische skills ook voor een goede personele bezetting.
• Leidinggeven: Yes, aan een team van 20 collega’s;
• Communiceren: Je bent het eerste aanspreekpunt voor zowel gasten als collega’s;
• Plannen: Je streeft elke dag naar een optimale personeelsbezetting.
• Hands on: Je werkt mee op de vloer;
Wie ben jij?
• Jij bent spontaan, vrolijk en daadkrachtig!
• Je beschikt over relevante (leidinggevende) werkervaring;
• In je dagelijkse werk ben je accuraat en prestatiegericht;
• Je bent bereid om de handen uit de mouwen te steken en om (op wisselende momenten) zowel in de avond
als in het weekend te werken;
• Kennis van de hygiënecode voor de horeca is dan ook een pré.
Wat bieden wij?
• Een fulltimebaan met zicht op vast dienstverband;
• Een goed salaris afhankelijke van werkervaring en 8% vakantiegeld;
• 25 vakantiedagen;
• Flexibele werktijden;
• Een pensioenregeling
• Doorgroeimogelijkheden;
• Een tantième regeling;
• Tegemoetkoming in je reiskosten en gratis parkeren.
• De mogelijkheid om gratis gebruik te maken van onze sportfaciliteiten.
Enthousiast geworden en denk jij, Yesss! Lijkt mij een te gekke job! Stuur je cv en motivatie naar
vacatures@dekkerzoetermeer.nl t.a.v. HR. Vind je het moeilijk om een motivatie te schrijven? Maak dan een vlog of
video!

Acquisitie? Nee dank u, we werven graag zelf!

