
Café Bolle zoekt per direct Aanvoerd(st)er 

(Floormanager) 

 

Over Café Bolle 
 
We love to give you Guaranteed Bolle Quality! en we zijn nog opzoek naar de topper die ons hierbij 
kan helpen. Wij doen bij Bolle niets liever dan je verwennen met de fijnste deuntjes, de beste  
koffies, de grootst mogelijke glimlach en eigenlijk alles waar je verder blij van wordt. 
Wij serveren van 10:00 tot 17:00 een geweldige lunch met heel veel keuze. Vanaf 17:00 tot 21:30 is 
onze keuken geopend voor diner en tot 00:00 kun je heerlijke borrelhapjes bestellen. 
Een vol wekelijks avond programma zorgt er voor dat er elke avond wel iets anders te beleven is. 
 
Bart (30) ‘’in deze functie  stuur ik ongeveer 30 tot 35 collega’s aan. Tijdens de zomer zo’n 7 á 8 per 

shift. Ik zorg er voor dat alles in het café goed reilt en zeilt. Samen met het team streven we naar een  

volle 100% score: een meer dan tevreden gast die graag terug komt en positief over ons verteld.‘’     

Jouw recept 
 
Collega’s uitdagen, teamwerk stimuleren, perfecte service bieden en elke gast een onvergetelijke 
ervaring bezorgen. Tegelijkertijd: organisatorisch met plezier en enthousiasme alles in goede banen 
leiden. 

 Leidinggeven aan het gehele team op een dagdeel: collega’s coachen en aansturen 
 We love to give you guaranteed Bolle quality  
 Verkoopkansen zien en benutten 
 Inkoop 

 
Onze menukaart voor jou 

 Een afwisselende werkplek in een enthousiast team 
 Flexibel dienstverband van gemiddeld 38 uur per week 
 Marktconform salaris  
 25 vakantiedagen (o.b.v. fulltime dienstverband) 
 Mooie (persoonlijke) ontwikkelingskansen  
 De mogelijkheid om waardevolle werkervaring op te doen 
 Leuke personeelsvoordelen 

 
Jouw ingrediënten 

 Ervaring in de horeca  
 Leidinggevende capaciteiten 
 Communicatief en vlot in omgang met gasten en collega’s  
 Service gerichte en commerciële instelling 
 Flexibel en breed inzetbaar  
 Verantwoordelijkheid nemen en afspraken nakomen 

 
Smaakt dit naar meer? 
Stuur dan je CV + motivatie naar bolle@cafe-bolle.nl  t.a.v. Bart van Hout 

mailto:bolle@cafe-bolle.nl

