Teamleider Hotel Operations
28-32 uur – per 1 maart 2019
Zorghotel De Kim in Noordwijk aan Zee is een hotel met 40 kamers waar mensen opknappen na een
ziekenhuisverblijf. Ook gewone vakantiegasten boeken er graag. De organisatie achter de schermen is
informeel, betrokken en dynamisch. De Kim heeft ook een eigen zorgorganisatie. De verbinding en afstemming
met het zorgteam is dan ook belangrijk.
Op korte termijn zoeken we een teamleider die het hotelpersoneel kan aansturen, die flexibel is en breed
georiënteerd op de bedrijfsvoering van ons zorghotel. Een teamleider met leidinggevende kwaliteiten, die niet
snel opgeeft en stuurt op resultaat. We werken in kleine teams. Je stuurt mensen aan op basis van
resultaatafspraken en gasttevredenheid. Heb je de hands-on mentaliteit van een meewerkend voorman of vrouw, houd je van zaken goed regelen en weet je wensen en verwachtingen van gasten te vertalen naar een
kleine, een efficiënte hotelorganisatie, dan ben je van harte uitgenodigd om te reageren.
De functie
• Je bewaakt de veiligheid en kwaliteit van onze dienstverlening
• Je werkt rechtstreeks onder de directeur
• Je geeft leiding aan de keuken en het restaurant, de front- en back office, de technische dienst en
housekeeping
• Je werkt met hotelsoftware zoals Fidelio
• Je bevordert zelfsturing binnen het horecateam en ziet toe op een efficiënte planning
• Je werkt met budgetten en streeft het beoogde resultaat na
• Je onderhandelt met leveranciers
• Je stuurt kleine (renovatie)projecten aan
• Je bent actief betrokken bij de sales
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk, verbindend en vernieuwend ingesteld
Je bent snel van begrip en werkt graag zelfstandig
Je kan op vriendelijke wijze confronterend zijn
Je hebt oog voor elke medewerker en weet het beste uit iedereen te halen
Je stuurt vooral op klanttevredenheid
Je bent leergierig en je kan strategie vertalen naar uitvoering
Je coördineert en werkt met ons kwaliteitssysteem (ISO)
Je werkt met programma’s zoals Word en Excel

Vereisten
• Leidinggevende ervaring
• Branchekennis Horeca en werkervaring
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
• Beheersing van Duits en Engels is een pré
Wij bieden: Een leuke functie die wordt ingeschaald in schaal 10 van de HORECA cao.
Informatie en sollicitatie:
Ben je enthousiast en denk je te voldoen aan het profiel, dan zien wij jouw brief met CV graag tegemoet.
Schriftelijke reacties graag vóór 15 februari naar m.vieten@zorghoteldekim.nl
Voor vragen en meer informatie kan je ook contact opnemen met Marc Vieten (directeur),
T 071 364 0730. Van de geselecteerde kandidaat zal een verklaring omtrent het gedrag (VOG) worden
gevraagd.
We willen snel schakelen en je het liefst per 1 maart of uiterlijk 1 april in dienst nemen.
Zorghotel De Kim
Rembrandtweg 2
2202 AX Noordwijk aan Zee
www.zorghoteldekim.nl

