VACATURE
BEDRIJFSLEIDER RAINARAI – WESTERPARK
FULL-TIME
Beschrijving van het bedrijf:
RAINARAI is een nomadisch restaurant met de Algerijnse keuken van chef-kok Laurent Med Khellout.
Al onze gerechten zijn halal en bereid met voornamelijk biologische producten. Er kan op traditionele
wijze aan lage tafeltjes op kussens en kleden worden gegeten, of aan met linnen gedekte tafels en
stoelen. Het enige restaurant waarin met traditionele Algerijnse specerijen en groenten gekookt wordt.
Functie en doelstellingen:
Je hebt een stevige persoonlijkheid en beschikt over horeca ervaring. Je weet van aanpakken en je
bent stressbestendig. Samen met het team worden traditionele Algerijnse gerechten geserveerd met
het doel een onvergetelijke culinaire ervaring te verzorgen in het restaurant. RAINARAI Amsterdam is
een dynamische werkplek met een divers en multicultureel team.
Wij zijn op zoek naar:
• iemand met kennis en verstand van en liefde voor de nomadische keuken van Algerije;
• iemand met een sociale houding, die zelfstandig en stressbestendig is;
• iemand met een praktische, actieve en doelgerichte instelling en tevens een toegankelijke
persoonlijkheid die het leuk vindt om medewerkers te coachen en op te leiden;
• iemand die gericht is op samenwerken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft;
• iemand die in staat is de publiciteit van het restaurant te vergroten;
• iemand die bereid is in het weekeinde te werken;
• iemand die in staat is tafelreserveringen te behandelen en feesten/partijen te organiseren;
• iemand met HBO denk-/werkniveau.
RAINARAI is niet alleen een geweldige plek om te werken, het is een geweldige plek om bij te
dragen aan de nomadische keuken van Algerije naar een hoger niveau te brengen in Nederland!
Wat wij je bieden:
•
Een gepassioneerde werkomgeving met veel gezelligheid
•
Mooie werkomgeving in Amsterdam Westerpark
•
Mogelijkheden om zelfstandig horeca zaak te runnen en te ondernemen
•
Horeca CAO – salaris i.o.
Herken jij je in dit profiel? En wil jij onze nieuwe bedrijfsleider worden?
Mail je CV en motivatie naar: info@rainarai.nl

