
EEN OPERATIONEEL MANAGER
ZIE  J IJ  HET WEL ZITTEN OM VOOR MINIMAAL 

26 UUR PER WEEK ONS TEAM AAN TE  STUREN?

 
BEN JE  GEÏNTERESSEERD? SOLLICITEER DAN DIRECT!  WE

ZULLEN SNEL OP JE  SOLLICITATIE  REAGEREN 

 

Hey Pannenkoek!
 

Ons keuken- en bedieningsteam komt graag als één team in actie. 
Ze hebben veel kennis, ruime ervaring 

en een sterke motivatie voor de wedstrijd. 
Wat het team nog wel kan gebruiken is een échte aanvoerder



PANNENKOEKENRESTAURANT 

DE FINANCIËN

De Financiën is een veelzijdig pannenkoekenrestaurant in Loon op Zand waar gasten
ook graag hun feestje komen vieren. De verjaardag van Opa en Oma, het
kinderfeestje van zoon/dochter, een familiedag of teamuitje, voor alles is De
Financiën de goede plek. 
 
En dat geldt ook als je van een gewone dag een feestje wilt maken door een
verrukkelijke  en verrassende pannenkoek te komen eten of wat wilt drinken op het
terras. Borrelplanken, menu’s, lunches en vergeet niet de vele speelmogelijkheden
voor jong en oud, het zijn allemaal geweldige ingrediënten voor een positieve
ervaring bij 
De Financiën. 
 
Maar een feestje wordt pas een FEEST als ook de sfeer goed en ontspannen is. Ook
daar zijn we bij De Financiën goed in. Ons succes op al deze punten heeft ertoe
geleid dat de zaak recent enorm is uitgebreid (250 zitplaatsen en veel recreatieve
activiteiten) waardoor we nog meer mogelijkheden hebben om in te spelen op de
wensen van veel gasten.
 
Ons team is met het bedrijf en met de plannen en ontwikkelingen meegegroeid. Wat
nu fijn zou zijn is dat iemand de aanvoerder wordt van ons team om alle
ontwikkelingen verder in goede banen te leiden.
 

V O L  S M A A K  E N  V E R M A A K !



mee doet in de wedstrijd

de talenten van het team laat floreren

De Financiën verder weet uit te bouwen

Je kunt je kennis en ervaring van de horeca hier kwijt: bedrijfsvoering; personeel;
marketing; financieel
Je mag laten zien dat je persoonlijk en professioneel leiderschap in huis hebt
Je kunt mee groeien met de ontwikkelingen in het bedrijf

MBO+werk/denkniveau
respect en aandacht voor verschillende persoonlijkheden
aandacht voor wat er leeft in het team, bij de gasten en bij het management

We zoeken dus een leider, maar wel een die:

Dus zit je niet alleen achter je laptop of in een kantoor, maar je staat ook op de vloer omdat
feeling houden met je medewerkers en met de gasten een essentieel onderdeel is van je job

Dus het niet allemaal zelf wel weet, maar iemand die de talenten van zijn/haar mensen op de
juiste plek weet in te zetten en mensen laat groeien / ontwikkelen

Dus niet alleen goed weet te behouden wat er is, maar steeds bezig is met de next step

Wat maakt deze baan zo uitdagend?

Wat heb je nodig voor deze baan?

Wat moet je doen om voor deze leuke baan in aanmerking te komen?

Stuur ons een motiverende brief en een recente cv dat aansluit op onze wensen. We zullen je
snel laten weten wat wij als vervolg voor ons zijen. De functie is beschikbaar vanaf 1 mei (of
zoveel eerder als de coronamaatregelen toelaten)

Past deze baan toch niet bij jou, maar ken je iemand die hier wel zou passen en
toe is aan deze uitdaging? Stuur deze vacature dan door!


