SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Assistant Manager
Bedrijfsnaam: Pizza Belgium NV
Uiterste sollicitatiedatum: 22/4/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x
x
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Top Brands is een dynamische en groeiende onderneming, actief op de Belgische markt. We baten 3
gekende merken uit: Pizza Hut, de luxebakkerijketen “Paul” en Wasbar. Wij doen dat deels via franchise en
deels via eigen vestigingen. Gedreven door een sterke bedrijfscultuur, zorgen wij er voor onze klanten
optimaal te bedienen en streven wij ernaar om hen kwaliteitsvolle en lekkere producten te serveren. Om
onze groei mee in goede banen te leiden zijn we op zoek naar een:
ASSISTANT MANAGER
Voor nieuwe Pizza Hut Houthalen
Functieomschrijving
Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je staat samen met je team garant voor een uitstekende service voor onze gasten.
Je draagt de verantwoordelijkheid van het restaurant en geeft leiding aan het team.
Je organiseert en coördineert de productie en verkoop binnen jouw unit.
Je waakt permanent over de toepassing van de kwaliteitsnormen.
Je staat in voor de dagelijkse administratie, het kassabeheer en de bestellingen.
Je staat in voor de wekelijkse en de periodieke afsluiting van de inventarissen.
Je bent in staat tot het geven van vorming en het evalueren van jouw medewerkers.
Je staat in voor het opstellen en het opvolgen van jouw personeelsadministratie.
Je werkt actief mee tijdens de service in keuken en zaal.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt minstens twee jaar ervaring in de horeca.
Je bent bereid tot weekend- en avondwerk.
Je bent commercieel ingesteld.
Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en over de nodige maturiteit.
Je bent stressbestendig en organisatorisch.
Je neemt graag initiatief en hebt een hands-on mentaliteit.
Je bent mobiel

Ons aanbod
Wij zijn een gezond, dynamisch en groeiend bedrijf met een sterke bedrijfscultuur en bieden je:
•
•
•
•

Een fulltime bediendecontract.
Een competitief salaris met extralegale voordelen.
Een degelijke opleiding en doorgroeimogelijkheden.
Een dynamische werkomgeving en een flexibel uurrooster.

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief t.a.v. Anne-Laure De Winter naar jobs@topbrands.be
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