
VACATURE 
RESTAURANT MANAGER - BAKERY BISTRO

We zijn op zoek naar iemand die met ons de vernieuwde Bakery Bistro in Den Haag tot een groot succes maakt.  
 
Voor onze Bakery Bistro, gelegen in een prach�g oud bierkoelhuis aan de Dintelstraat, zijn we op zoek naar een 
Restaurant Manager. De Bistro hee� onlangs een volledig nieuwe huiss�jl gekregen. Het pand wordt gedeeld met 
onze bakkerij van Lekker Brood. We huisvesten in een pand met historie en we bieden in samenwerking met onze 
partner Social Capital ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een betaalde baan. De bistro 
serveert ontbijt, lunch en diner en biedt zo’n 100 zitplaatsen, een chef’s table en een zonnig terras. Wij bieden 
voor iedere gast wat wils uit onze open keuken en zijn vooral gespecialiseerd in de fervente borrelaar die houdt 
van overheerlijke borrelhappen naast een glas wijn of speciaalbier met een sterk verhaal.  
 
Startdatum in overleg en zo snel mogelijk. 
 
Word jij hier blij van? Als Restaurant Manager bij de Bakery Bistro krijg jij energie van het begeleiden van 
medewerkers en het creëren van de randvoorwaarden voor je team om te excelleren. In samenwerking met de 
bakkerij en het management team zorg je ervoor dat de opera�e op orde is en de zaak lekker vol zit. 
 
Je func�e bestaat o.a. uit het volgende: 
- Je zorgt voor rust en stabiliteit op de werkvloer, waardoor jouw team kan excelleren. 
- Je bent verantwoordelijk voor administra�e en financiële rapportage rich�ng de direc�e. 
- Als restaurant manager ben je het eerste gezicht en aanspreekpunt van de bistro tav alle sales en events. 
- Als eindverantwoordelijke voor de opera�onele gang van zaken ben je de eerste die knelpunten signaleert en 
   pro-ac�ef aanpakt. 
- In samenwerking met onze partner Social Capital en hun jobcoaches draag je bij aan het maken van zoveel 
   mogelijk Social Impact 
- Samen met de verantwoordelijke van de bakkerij zorg je voor op�male synergie tussen beide bedrijfsonderdelen.  
 
En... ben je te beschrijven als: Je bent een bevlogen, enthousiasmerend horeca talent. Je hebt affiniteit met de 
doelgroep. Je bent klaar om samen met ons de Bakery Bistro naar het volgende niveau te brengen:  
- Mensen staan voor jou centraal – Je houdt van samenwerken, bent veelal vrolijk, niet vies van hard werken en je 
   zal er al�jd alles aan doen om er een leuke dag van te maken voor iedereen: werknemers, werkgevers, gasten en 
   natuurlijk jezelf!  
- Je hebt oprechte interesse –  Je hebt hart voor onze medewerkers, bent geduldig, je weet mensen te mo�veren, 
   en kan goed omgaan met mensen met en zonder een afstand tot de arbeidsmarkt.  
- Je hebt aantoonbare kennis van management processen binnen een horeca onderneming. 
- Je draagt bij op jouw authen�eke manier – Je weet jezelf staande te houden in een dynamische omgeving en 
   hebt een zelfstandige en ondernemende manier van werken. 
- Je communiceert op verschillende niveaus - Je kunt je in spraak en op schri� op een effec�eve en respectvolle 
   manier uitdrukken, zowel rich�ng werknemers, gasten, als andere betrokken instan�es. 
- Je bent in staat en voelt je er fijn bij om zelfstandig te werken – binnen de organisa�e is veel kennis en kunde 
   aanwezig om je hierbij te ondersteunen waar nodig.  
 
Dan bieden wij je het volgende: 
- Betekenisvol werk in een groeiend bedrijf. Jouw inzet kan het verschil maken in de levens van onze (toekoms�ge) 
   medewerkers.  
- Arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Horeca (incl. Pensioen en telefoonvergoeding) 
- Een marktconform salaris in schaal 7 van de CAO Horeca 
- Een mooie werkplek in een groeiend, jong en dynamisch bedrijf  
 
Interesse? De procedure gaat als volgt: 
We zijn op korte termijn opzoek, neem daarom zo snel mogelijk contact op met Jasper Kool via 
jasper@socialcapital.nl  
 
Vragen? Neem een kijkje op onze website www.bakerybistro.nl of neem contact op met Wouter de Vaal, 
wouter@socialcapital.nl


