
Horeca Manager 
 
Als Horeca Manager bij Café Bolle ben jij de rechterhand van de Operationeel Manager en breng jij 
jouw ervaring mee in ons toegankelijke horeca bedrijf. Je komt te werken op het gezelligste 
horecaplein van Tilburg. Salaris is marktconform en uren zijn in overleg! 
 
Café Bolle is een café met veel verschillende functies: we serveren een uitgebreide lunch met lekkere 

tosti’s, broodjes en uitsmijters. Daarnaast serveren we diner gerechten en elke dinsdag wordt er 

gedanst op onze beroemde ‘’Dobbel Dinsdag’’. Op ons grote terras serveren we cocktails, speciaal 

bieren en lekkere wijnen. Tijdens een borrel ontbreken ook de borrelplanken niet.  We hebben een 

ruim assortiment, voor ieder wat wils! 

Jij als Horeca Manager geeft leiding aan +/- 30 collega’s, maar steekt ook zelf de handen uit de 
mouwen. Je zorgt naast je vloerwerkzaamheden voor de personele planning en zorgt dat het team 
weet wat er gedaan moet worden. Uiteraard sta jij klaar wanneer ze dit nodig hebben. Ook ben je 
het aanspreekpunt voor de verschillende optredens die plaats vinden op ons podium of terras. Je 
doel is om onze gasten zo goed mogelijk te helpen.  
 
Krijg jij nu al energie van deze functie? Ben jij de Horeca Manager die communicatief vaardig is en 
vlot in omgang met gasten en collega’s? Heb jij de nodige ervaring in de Horeca? Solliciteer direct of 
bel Bart op 06-11417307 voor nog meer informatie! 
 
Functie eisen: 

- 1 tot 3 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring in de Horeca; 
- Een MBO werk- en denkniveau; 
- Beheerst de Nederlandse taal; 

 
 
Aanbod: 

- Een marktconform salaris 
- 25 vakantiedagen 
- 15% korting op de volledige rekening bij Café Brandpunt, Slagroom Eten & Drinken, Arbie’s 

Beachhouse & Gastrobar Rix; 
- In overleg kaartjes voor WillemII, de Tilburg Trappers & de Efteling; 
- De mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen d.m.v. opleiding/cursussen 
- Flexibele werktijden, je bent tenslotte zelf verantwoordelijk voor de planning! 

 
 


