BEN JIJ DE BEDRIJFSLEIDER VOOR ONZE VESTIGING IN
DEN BOSCH?
COFFEELAB Den Bosch
COFFEELAB heeft inmiddels vijf vestigingen in het zuiden van het land. In 2014 werd
de eerste vestiging in Eindhoven geopend en in 2017 volgde Den Bosch. Daarnaast
zijn we nu ook gevestigd op Eindhoven Strijp S, in Nijmegen, Breda en op Eindhoven
Centraal.
Na ruim 5 jaar durven we wel te zeggen dat we in Den Bosch een mooi plekje hebben. Veel gasten weten ons inmiddels te vinden en wij houden ervan om veel gasten
te mogen ontvangen. Dit om lekker te ontbijten, te werken, koffie te drinken, lunchen
en borrelen. Om deze vibe in leven te houden zijn we op zoek naar een ervaren,
gedreven, enthousiaste Bedrijfsleid(st)er die ons COFFEELAB-team in deze vestiging
komt versterken.
Als leidinggevende ben jij de eindverantwoordelijke. Je stuurt direct een team van
medewerkers aan. Je motiveert, inspireert en stimuleert.
Naast je operationele taken houd je je bezig met de processen op de vloer en met
de kwaliteit van de koffie en de gerechten. Je geeft het goede voorbeeld in optimale
service en draagt bij aan de beleving die we bij COFFEELAB nastreven. Daarnaast
verwachten we dat je actief meedenkt en input levert voor optimalisatie van de dagelijkse werkzaamheden binnen de vestiging.
Onze nieuwe Bedrijfsleid(st)er heeft het DNA van Den Bosch in z’n genen. Kent en
voelt de stad, weet wat er te doen is en pakt de kansen. COFFEELAB hecht veel
waarde aan lokale relevantie en streeft naar een actieve en sociale programmering.
Dus, naar wie zijn wij op zoek?
Misschien wel naar jou! De ervaren leidinggevende met de intrinsieke motivatie om
het team in Den Bosch aan te sturen en samen te groeien.
Verder geniet je graag van het leven, net zoals wij :-)
Enthousiast geworden?
Leuk! Stuur je sollicitatie samen met je motivatie & CV naar: bob@coffeelab.nl
Voor alle vragen over de functie kun je bij Bob Pijnen terecht.

