Heb jij een de nodige ervaring in de horeca, ben je enthousiast, wil je voor een sociale onderneming werken,
en houd jij net zoals wij ook zo van Tosti’s? Lees dan snel verder!
WIE ZIJN WIJ? Hét sociale restaurant waar iedereen vrolijk van wordt! Onze geweldige collega’s met (en
zonder) een arbeidsbeperking serveren namelijk de lekkerste tosti’s. Met onze restaurants in Nederland
hebben wij inmiddels meer dan 130 mensen met een zichtbare of onzichtbare arbeidsbeperking aan een
leuke betaalde baan geholpen.
Happy Tosti is onderdeel van Social Capital, samen willen we in 2030 minimaal 2500 mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland aan een betaalde baan helpen. Zij komen bij Social Capital in
loondienst en worden gedetacheerd binnen en buiten de eigen merken van Social Capital. Happy Tosti speelt
hierin een belangrijke rol als opleidingsplek.
WAT GA JE DOEN? Happy Tosti Amsterdam De Pijp wordt Happy Tosti Deluxe! Maar niet zonder jou. Wij
zijn opzoek naar een ambitieuze en leergierige restaurantmanager die ons wil komen helpen deze ambitie
mogelijk te maken. We zoeken iemand die naast het werken aan het neerzetten van een vernieuwend dagen avond concept ook mee werkt in de keuken en op de vloer. Hierbij neem je de leiding en zorg je ervoor
dat alles in goede banen verloopt. Je bekijkt welke dranken het best samen gaan met de verschillende
gerechten en zorgt er samen met je team voor dat alle gasten met een happy face de deur weer uit gaan.
Word jij hier happy van?
• Je wordt enthousiast van het samenwerken met mensen met een arbeidsbeperking
• Je komt in een rol terecht met heldere verwachtingen en uitzicht op meer, zoals meerdere locaties en
mogelijk mede eigenaarschap
• Je traint collega’s (met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt) voor verdere verbetering van onze
kwaliteit in service en product
Jouw talent
• Je hebt passie voor en ervaring in de gastvrijheid industrie
• Je hebt een hands-on mentaliteit en je vind het leuk om actief mee te helpen op de vloer om de
werknemers te begeleiden
• Je wilt jezelf blijven ontwikkelen en door blijven leren
• Je hebt kennis van voedselbereiding, kennis van wijn en bier is een pré
• Je bent een ambassadeur voor de organisatie, houdt overzicht en straalt rust uit
• Je bent ondernemend - je weet wat potentiële gasten aanspreekt, je ziet kansen in de markt en houdt
rekening met omgevingsfactoren
WAT WIJ TE BIEDEN HEBBEN
•
•
•
•
•
•
•

Betekenisvol werk, jouw inzet kan het verschil maken in de levens van onze (toekomstige)
medewerkers
Een vernieuwend horeca concept waar de menselijke kant altijd voorop staat
Een dynamische omgeving waar naar je wordt geluisterd en je jezelf en je team kunt laten groeien
Startdatum zo snel mogelijk
Een salaris tussen de €3400,- en €4000,- op basis van relevante ervaringen en competenties
25 vakantiedagen, pensioenregeling, telefoonkostenvergoeding en laptop
25% korting op alle publieke horecalocaties van Social Capital

Heb je nog vragen, of wil je direct solliciteren stuur dan een mail naar: ikwilwerken@socialcapital.nl

