Barn Manager (m/v) Breda
“Kwaliteit begint bij passie. Passie voor de natuur, lekker eten en genieten. Passie voor het pure. Zo is
Yoghurt Barn ontstaan.”
Barn Manager (32-40u M/V):
Voor onze prachtige Barn in het centrum van Breda zijn we op zoek naar een sterke en loei leuke Barn
Manager die samen met ons en het geweldige team van Barnista’s deze locatie een volgende impuls
kan geven. Samen met je team zet je je in om met enorme passie elke gast weer die onvergetelijke YB
ervaring te bezorgen! In deze spannende groeifase van de onderneming (Happy Service Award, FoodRetailer & Scale-Up van het Jaar!) heb je veel mogelijkheden tot ontplooiing en kun je binnen de
gestelde visie veel zelf ondernemen.
Verantwoordelijkheden:
Jij hebt een goede basis van de volgende eigenschappen en wilt je hier verder in ontwikkelen:
•
Manager: je hebt de dagelijkse leiding over de Barn, de bestellingen, voorraad- & kassabeheer
en personeelsplanning. Je zorgt ervoor dat jouw Barn op rolletjes loopt, er altijd goede
personeelsbezetting is, het team ongestoord z’n werk kan doen met als uiteindelijke doel dat
de (vaste) gast optimaal kan genieten. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de
financiële organisatie van je Barn, zodat je weet waar je alles voor doet en zowel operationeel
als financieel de ‘yoghurt’ in je vingers hebt.
•
Leiderschap: je stuurt het team aan en stimuleert ze zodat ze met veel plezier aan de slag
gaan, terwijl ook de Barn op orde is en er hard wordt gewerkt. Je zorgt voor de juiste balans en
treedt op wanneer dit nodig is. Zorg voor de juiste teamspirit, zodat de gast uiteindelijk zo goed
mogelijk wordt geholpen door een vrolijk team.
•
Yoghurt Barn fan: als Barn Manager ben je Yoghurt Barn fan van de eerste orde en zorg jij
ervoor dat je team dit net zo is. Dit straal je ook uit naar al je contacten, leveranciers, vrienden
en familie maar natuurlijk ook je dagelijkse gasten. Jij bent het lokale gezicht van Yoghurt
Barn.
•
Ondernemerschap: je grijpt nieuwe kansen aan, speelt in op lokale trends en je directe
omgeving en spreekt de juiste doelgroepen aan die passen bij de Barn. Je zorgt ervoor dat
Yoghurt Barn ‘the talk of the town’ is en blijft door ultieme service en perfecte product beleving.
Je helpt het management met het maken van actieplannen om de financiële doelen te behalen
en te overtreffen. Jij zorgt met jouw dagelijkse inzicht voor input naar langere termijn,
duurzame omzetgroei en je denkt mee over product innovatie.
Je hebt de dagelijkse leiding over het team en bent zelf 80-90% van je tijd actief in de Barn als manager
op de vloer. Je overige tijd ben je bezig met het runnen van jouw Barn; verbeteringen doorvoeren,
nieuwe klantengroepen aanboren, de administratie, het management en de verdere groei van de Barn.
Wie ben jij?
Je bent gek op yoghurt en wordt blij om dit met gasten en iedereen om je heen te delen. Je hebt in de
afgelopen vijf jaar je studie afgerond en bent op zoek naar een nieuwe uitdaging. Je hebt daarnaast
minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring in de (food) daghoreca en hebt finesse met het aansturen en
trainen van teams. Je bent een ondernemer-in-spe en sterk in administratie. Je bent bevlogen, proactief
en extrovert. Je hebt een hart voor gasten en dienstverlening, een perfect oog voor detail en weet dit
alles op een natuurlijke manier op je team over te brengen.
Wat bieden we je?
We bieden je initieel een 7-maanden contract op basis van 32-40 uur in de week. Je bent hiermee
volledig verantwoordelijk voor de Barn. Het basis salaris is afhankelijk van je ervaring vanaf €1.950
bruto (obv 40u) met doorgroei mogelijkheden tot maandelijkse winstdeling naarmate je meer ervaring
opdoet.
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