Voor Pont 13, een unieke stoere locatie in het water in de Amsterdamse Houthavens, zijn
wij op zoek naar een restaurant/operationeel manager die de uitdaging ziet in het
(mede) operationeel runnen van een fantastische horecazaak en niet vies is van de
handen uit de mouwen steken!
Pont 13 is een voormalige GVB-veerpont uit 1927, een bijzondere verschijning zowel van
binnen als van buiten waar veel delen van het interieur intact zijn gelaten of zijn hergebruikt.
Met een stoer interieur binnen, een groot zonnig terras buiten, dagverse gerechten, koude
biertjes, lekkere wijnen en een leuk team van mensen leent Pont 13 zich naast lunch, borrel
en a la carte ook uitstekend voor besloten evenementen. Tot slot maken een eigen
aanlegsteiger en bootverhuur het aanbod compleet.
Als restaurant/operationeel manager ben jij (mede) verantwoordelijk voor een optimale
voorbereiding en verloop van de dag of avond als het gaat om het aansturen en
motiveren/enthousiasmeren van het team, een goede communicatie met de keuken en
natuurlijk zorg je ervoor dat gasten met een glimlach de Pont verlaten en snel weer terugkomen.
De gast maar ook je team staan bij jou centraal en je weet hier feilloos en flexibel op in te
spelen. Daarnaast zijn er taken zoals het doen van bestellingen, het maken van de roosters en
overige werkzaamheden die ervoor zorgen dat de Pont er altijd klaar voor is!
Verder haal je er plezier uit om hard te werken in teamverband en heb je gastvrijheid en
persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Je houdt het overzicht in drukke en stressvolle
situaties en weet daarnaast ook aan te jagen en bij te sturen waar nodig. Je bent flexibel en
weet dit ook te vertalen naar de vloer. Je bent meer van het vooruitdenken dan nadenken. Je
werkt veel zelfstandig en direct samen met de eigenaar.
Wat zien wij graag:
• Bereid om avonden en weekenden te werken
• Woonachtig in Amsterdam of omstreken
• Minimaal MBO opgeleid met 2 jaar ervaring op operationeel aansturend niveau
• Horeca is voor jou geen vak maar een roeping
• Je houdt zelf van lekker eten en drinken (en varen)
• Ruim voldoende algemene horeca ervaring en in het bezit van SVH
• Een gezonde dosis enthousiasme en gezelligheid

Pont 13 biedt jou een leuke, zelfstandige en afwisselende functie met flexibele werktijden
binnen een mooi bedrijf. Je werkt binnen een klein maar gezellig team dat van aanpakken weet.
Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden welke aansluiten op jouw takenpakket en
verantwoordelijkheden.
Denk jij dat je de ambities én stuurmanskunsten hebt of wil je gewoon eens kennis maken om
een gevoel bij de locatie en de mensen te krijgen? Stuur dan een mailtje naar onno@pont13.nl.

