Dimitri’s, de ontmoetingsplek waar wereldse invloeden en gastronomie samenkomen.
Genieten van goede en eerlijke gerechten, bereid met een Mediterraans en Arabisch
karakter, in een ontspannen en gastvrije sfeer.
Op de hoek van de Insulindeweg in Amsterdam Oost vind je Dimitri’s Amsterdam. Binnen
deze kleurrijke en centrale plek in Amsterdam Oost is de locatie er één met diverse
mogelijkheden, mede gezien de ruime opzet van het restaurant. Dimitri’s is de
ontmoetingsplek waar je op elk moment van de dag binnen kunt lopen. De perfecte
ambiance om te ontmoeten, gezellig wat te drinken, heerlijk ontspannen te eten en/of te
werken.

Restaurant Manager
Amsterdam, Fulltime
Wat zoeken wij:
Een restaurantmanager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding in ons restaurant.
Je stuurt de bedieningsmedewerkers aan en houdt toezicht op de commerciële zaken. Alle
facetten die horen bij het runnen van een restaurant vallen onder jouw verantwoordelijkheid
en je werkt zelf ook mee in het restaurant (Vindt dit ook leuk!). Je beschikt over een gezonde
ondernemersgeest en weet de gewenste sfeer te vertalen naar de werkvloer. Uiteraard staan
wij open voor jouw inbreng. Je wilt graag gastvrouw/gastheer zijn en je bent in staat het
bedieningsteam te motiveren op het gebied van gastvrijheid en kundigheid. De gasten geef
je het gevoel dat ze welkom zijn! In samenwerking met de algehele leiding ben je
verantwoordelijk voor de kwaliteit van hetgeen wat wordt geserveerd en de totale beleving in
het restaurant.
Profiel:
•
•
•
•
•
•

Flexibel en stressbestendig
Vriendelijk en proactief
Gastvrij!
1 tot 2 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie
Beschikbaar in wisseldiensten, inclusief weekenden en feestdagen
In het bezit van sociale hygiëne
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Wat wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij bieden een uitdagende werkomgeving waarbij je samen met een jong team aan
de slag gaat
Het is een baan waarin we wat van jou verwachten, maar ook één waarin wij het
waarderen dat je zelf initiatief neemt.
Passend salaris
25 vakantiedagen
Flexibele werktijden; wij stellen ons flexibel op; verwachten dit ook van jou.
Zicht op een vaste aanstelling
Zeer goed bereikbaar met het OV; gelegen direct naast station Muiderpoort.
Mogelijkheid om er een auto te parkeren is er ook, in overleg.
En heel belangrijk: een gezellig team!

Ben je geïnteresseerd?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Reageer dan via de bovenstaande solliciteerknop.
Voor vragen kun je contact opnemen met Rutger van Uden via ons hoofdkantoor;
rutger@noname.nl. Voor meer informatie kijk op onze website www.dimitris.amsterdam.
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