Ben je toe aan een nieuwe uitdaging/functie/omgeving? MJ gaat een hele toffe hotspot worden.
Niet alleen voor onze gasten, maar zeker ook voor het MJ team.
ASSISTENT MANAGER
Je hebt passie voor de horeca en ervaring in een managementfunctie. Je geeft samen met de G.M.
(general manager) en head bartender leiding aan zo’n 40 personen. Samen met het hele MJ team
zorg je ervoor dat het onze gasten aan niets ontbreekt.
WAT KAN JIJ VERWACHTEN
• Inspirerende werkomgeving.
• Borrels voor het team en een dik personeelsfeest.
• Neem deel aan de teamleden festival/concert tickets verloting. Bij winst krijg je de tickets en
een betaalde vrije dag!
• Personeelskorting als je bij MJ komt lunchen, dineren of borrelen.
• MJ is gesloten op kerstavond (vanaf 18.00 uur), eerste kerstdag en 31 december (vanaf 18.00
uur). Dus dan ben je altijd vrij!
• Na 1 jaar dienstverband krijg je van ons MJ air max nikes. Deze mag je dan zelf samenstellen
in de Nike ID app.
• Beloning bij meer passie en inzet.
• Persoonlijke trainingen en opleidingen.
• Ook niet onbelangrijk….een goed salaris (boven CAO) wat aansluit bij jouw opleiding,
ervaring en skills.
OPLEIDING & SKILLS
• Minimaal 2 jaar managementervaring in soortgelijke functie.
• MBO+/HBO werk- en denkniveau met opleiding binnen het vakgebied.
• Flexibel en stressbestendig.
• Jij ziet er altijd netjes en verzorgd uit.
• No-nonsense mentaliteit en instelling.
• Oog voor detail.
• Volledige op de hoogte zijn van de gastvrijheidsformule van MJ café, zodat jouw kennis goed
overgebracht kan worden op het MJ team.
• Productkennis.
ENKELE BELANGRIJKE TAKEN
• Kwaliteit bewaking van het MJ concept.
• Aansturen van het team.
• Inwerken van nieuwe teamleden.
• Supervisor over de wijken.
• Onze gasten de MJ ervaring laten beleven.
• Controleren en bezig zijn met het sturen van personeelsuren.
• Controle uitvoeren op de geleverde producten.
• Bestellingen en opslag van producten.
• Controleren op naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, hygiëne en
werkmethodes binnen onze huisstijl.

