
Word jij onze Bedrijfsleider?

onze huidige bedrijfsleider gaat helaas wegens omstandigheden ons team verlaten, wij

zijn op zoek naar een positief persoon die haar taken gaat overnemen en het team op 

de vloer aanstuurt en zorgt dat het restaurant op rolletjes loopt.

Wat verwachten wij van jou?

Dat je het aanspreekpunt bent voor de gast en je team. Je de reserveringen regelt. De 

bestellingen doet en de roosters maakt. Mochten er tijdens je werk toch uitdagingen of 

vraagstukken zijn, kan je altijd bij ons terecht.

Gedurende de avond begroet je onze gasten bij binnenkomst, begeleidt ze naar de 

tafel. Van binnenkomst tot het vertrek van de gast zorg jij met het hele team dat zij een

onvergetelijke avond hebben.

Nadat de laatste gasten weg zijn, zijn er de afrondende werkzaamheden. En wordt er 

gezorgd dat alles weer klaar staat voor de nieuwe dag. Zodat er de volgende dag weer

lekker gewerkt kan worden.

Wil jij werken in een gezellig team, in de gezelligste terrasstraat van Nederland, de 

KP? Wil jij je team positief leiden? Vind jij het leuk om mooie gerechten te serveren 

met bijpassende wijnen? Ben jij servicegericht en leg je gasten graag in de watten? 

Vind je het belangrijk dat alles goed geregeld is? Heb je een helicopterview?

Kom dan ons team versterken!

Wij bieden een hele leuke baan met een goed bijpassend salaris en 1 weekend 

dag vrij.

Ons restaurant is met kerst en oud en nieuw gesloten, dus ben je lekker vrij.

Mochten wij je interesse gewekt hebben. Stuur een eventuele CV en/ of  neem contact

met ons op dan nodigen we je graag vrijblijvend uit voor een kop koffie.

Ton en Jacqueline



Dit is wat wij doen

Ons authentieke Italiaanse restaurant in de Korte Putstraat te 's-Hertogenbosch, onder

de rook van de Sint-Jan, biedt (h)eerlijke authentieke Italiaanse gerechten. Een 

avondje uit eten bij ons is de beste garantie voor een geslaagde avond in een 

gezellige en ontspannen sfeer.

Wij zijn erg trots dat wij al 2  jaar achter elkaar door Harpers Bazaar zijn 

vernoemd als 1 van de beste Italiaanse restaurants van Nederland.

ristoranteonesto.nl

Contractduur: 12 maanden

Uren: 32 - 38 uur per week (in overleg)

Soort dienstverband: Fulltime, Bepaalde tijd


