
    Bedrijfsleider (32-40 upw)  

 

Als bedrijfsleider van Monkey Town Uithoorn ben je eindverantwoordelijk voor het reilen en 
zeilen van de hele locatie. Je bent hét gezicht van de locatie  

Het totale team waar je leiding aan geeft bestaat uit 15 - 20 medewerkers en dagelijks stuur je 
een team 5-10 personen aan. Samen met het team zorg je voor een optimale ervaring van onze 
gasten. Je bent verantwoordelijk voor omzet, inkoop, personeel, marketing, social media, 
veiligheid en de uitstraling van de locatie. Het uitvoeren van administratieve taken, zoals het 
verwerken van grote groepsreserveringen, personeelsplanning, het bijhouden van de kas en 
rapporteren aan het management behoort ook tot je taken. In deze functie heb je veel contact 
met je directe collega’s en het management. Eten en drinken zijn je passie en kwaliteit staat 
voorop!  

Wij zoeken een gedreven en vrolijke collega! In deze functie is er ruimte voor ontwikkeling. Je 
houding en je ervaringen vinden wij belangrijker dan je diploma😉. Wij zoeken iemand met een 
groot verantwoordelijks gevoel, een bouwer, iemand die zowel het team als de gasten aan zich 
weet te binden. Daarnaast ben je iemand die hard kan werken, overzicht kan houden en 
tegelijkertijd een scherp oog heeft voor detail. Je geeft zelf het goede voorbeeld aan het je team; 
leading by example!  

 

Wat wij van jou vragen: 

• Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke positie is een must!  
• Je bent een mensen mens, extrovert maar ook analytisch en rationeel 
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
• Je hebt een echte hands-on mentaliteit, je ziet waar de problemen liggen en lost ze 

meteen op 
• Tot slot ben je een natuurlijke en enthousiaste leider, je bent communicatief sterk en kan 

je wel tegen een stootje!  

 

Wat wij jou bieden: 

• Een salaris tussen de € 2500 en € 3000 bruto per maand  
• Fooi  
• Flexibele werkuren (waarvan 1 dag in het weekend) 
• Mogelijkheid tot externe trainingen  
• Kerstpakket  
• Reiskostenvergoeding  
• Personeelskorting  
• Bedrijfsuitjes (borrels en etentjes) 
• Jaarlijkse BHV training  


