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De bedrijfsleider vervult leuke en uitdagende taken: 

• Verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken in en om café De Afzakkerij en kleine vergadergroepen.
• Geeft operationele leiding aan horecateam in het café, delegeert bij afwezigheid
• Vervult een directe schakel tussen horecateam, horecamanager en directie
• Treedt op bij calamiteiten en incidenten (o.a. BHV)
• Is aanspreekpunt voor de gast en handelt op een positieve wijze klachten af, binnen de eigen mogelijkheden
• Adviseert gevraagd en ongevraagd inzake vernieuwing, investeringen en prijsbeleid
• Levert input voor de personele planning café, als ook voor functioneringsgesprekken van horecamedewerkers 
• Inspireert en staat zelf ook open voor nieuwe ideeën, levert actief een bijdrage aan verbeteringen in de 

dagelijkse bedrijfsvoering
• Bedenkt proactief aanvullend programma voor De Afzakkerij en levert input voor promotie online en offline.

Leidinggeven is een belangrijk onderdeel van deze functie, zoals:

• Functionele aansturing: briefen van medewerkers over dagelijks programma, taakverdeling en omgevingsfactoren
• Evaluatie met horecateam
• Motiveren van horeca collega’s in coachende stijl, zorgen voor naleven van het inwerkprogramma, draagt hier zelf 

actief aan bij
• Levert input voor het (laten) opleiden/trainen van horecamedewerkers
• Toezien en handhaven van werkwijze op de vloer, naleving van externe regelgeving (haccp/D&H-wet/arbo) en 

interne afspraken
• Ziet er op toe dat huisregels worden nageleefd, zorgt voor een prettige werksfeer
• Oog voor detail: gastgericht, kwaliteit, collega’s, verzorging en werkomgeving
• Communicatie met en supervisie op de keuken; product & medewerker

Financieel heb je de zaken op een rij:

• Verantwoordelijk voor inkoop van F&B, medeverantwoordelijk voor juiste inkoopmarges
• Verantwoordelijk voor een juiste, volledige financiële en administratieve afhandeling i.s.m. horecamanager en 

medewerker administratie
• Geeft input voor prijsstelling van dranken-, borrel- en lunchkaart
• Heeft aandacht voor upselling aan de gasten van De Afzakkerij

Organisatie: 

• Toezien op kwaliteit; aanbod en uitstraling van F&B, representatieve uitstraling van Afzakkerij en direct omliggende 
ruimtes als terras, gang, Bernhardzaal.
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De functie van bedrijfsleider vereist een MBO 4 werk- en denkniveau. Kandidaten beschikken verder over de 
volgende competenties, deze vind je op de volgende pagina:

De functie van bedrijfsleider horeca is opgesteld volgens referentiefuncties A.6.3 en A.7.1. De functie wordt 
ingedeeld in schaal 6 van de Horeca CAO en ingeschaald afhankelijk van kennis, capaciteiten en ervaring.
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Gastgerichtheid:

• Is gastvrij, hoffelijk en welgemanierd naar anderen;
• Vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
• Biedt ook ongevraagd extra service;
• Onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
• Positieve en benaderbare uitstraling.
• Woordkeus, taal en stijl zijn afgestemd op de doelgroep.
• Vraagt terugkoppeling aan gasten over kwaliteit en service

Plannen en organiseren:

• Voorziet knelpunten en neemt actie
• Maakt duidelijke afspraken en geeft verwachtingen aan (wie/ wat/ wanneer)

Representatief:

• Nette verzorgde uitstraling (kleding, lichamelijke verzorging)
• Komt professioneel over bij anderen

Coachen : instrueren / delegeren:

• Toont belangstelling voor anderen en wat hen bezighoudt;
• Weet te motiveren en enthousiast te maken, constructieve feedback geven;
• Geeft vertrouwen en ruimte om iets zelf te doen en fouten te maken;
• Laat anderen voorbeeldgedrag zien.
• Maakt de medewerker duidelijk wat in een bepaalde taak verwacht wordt, spreekt hem daarop aan en helpt 

hem dat te realiseren.
• Geeft duidelijke instructies bij het overdragen van taken en verantwoordelijkheden.
• Gaat zo nodig de confrontatie aan, wijst op vereist en onacceptabel gedrag. 

Oplossingsgericht: 

• Pakt het probleem aan, maakt ze bespreekbaar en zoekt naar oplossingen
• Is pragmatisch, kiest voor praktische en snelle oplossingen daarbij het belang van de gasten in het oog houden.

Kennis en vaardigheden: 

• Kennis en vaardigheden over de verschillende producten en presentatie van producten.
• Uitgebreide kennis over algemene horeca.

Stressbestendigheid: 

• Blijft rustig, systematisch en efficiënt werken onder tijdsdruk of bij crises.
• Kan prioriteiten stellen onder tijdsdruk zonder de controle te verliezen en blijft klantgericht. 


