
BEN JIJ DIE ENTHOUSIASTE AANPAKKER MET LIEFDE VOOR FRIET?

JORDAANS HORECA BEDRIJVEN, het leukste – én grootste – horecabedrijf van Oss,  

ZOEKT VOOR HET FRIETHUYS EEN TEAMLEIDER.  

TEAMLEIDER M/V  
 
GRIJP DEZE UNIEKE KANS EN REAGEER!  
 
Jordaans Horeca Bedrijven bestaat uit Brasserie La Colline, Grillkamer De Bodega, Eet- en 
drinkcafé De Nieuwe Wereld en Het Friethuys. Samen vormen zij prachtige horeca in Oss. 
Kom jij bij ons werken dan maak je deel uit van een jong en ambitieus team. Je hebt ongeveer 100 
collega’s en een bedrijfscultuur die je alle kansen biedt.

DE FRIETHUYS TEAMLEIDER
Het Friethuys, in het centrum van Oss, is een ambachtelijke snackbar waar ambacht, 
kwaliteit en aandacht voor de gast centraal staan. Teamleider bij Het Friethuys betekent 
een mooie kans om jezelf verder te ontwikkelen, bij te dragen aan nieuwe trends en de 
verantwoordelijkheid voor een klein, jong en enthousiast team.  

Natuurlijk houd jij van friet, daarnaast ben je een echte aanpakker, je ziet uitdagingen in 
plaats van problemen, je beschikt over leidinggevende kwaliteiten en vindt het leuk om de 
nieuwste trends en ontwikkelingen te volgen. Een dynamische baan binnen de horeca waar 
jij jouw talenten kan laten zien! 

Het plannen en organiseren van de dagelijkse werkzaamheden, het inplannen van je team, 
meedenken aan nieuwe concepten, vergaderingen met de overige teamleiders van de 
andere 3 zaken, hier ga jij je o.a. mee bezig houden. 

Voorraadbeheer komt ook op jouw bordje; het ontvangen en controleren van bestelde 
producten en een kloppende voorraad. 

Verder zorg jij voor een goede kwaliteit en presentatie van de gerechten. Het naleven van 
de HACCP spreekt voor zich, hier ben je dagelijks mee bezig. 

Ook werk je mee in de snackbar waar je taken bestaan uit het ontvangen van gasten, 
opnemen van bestellingen, het bereiden en uitserveren van dranken en gerechten en het 
beantwoorden van vragen die gasten stellen. 

Samen met je team zorg je voor een perfecte kwaliteit bij thuisbezorgingen. Je stuurt een 
jong en enthousiast team aan en zorgt er samen voor dat onze gasten zich thuis voelen en 
dat doe jij door nét dat stapje extra te zetten waardoor je de verwachtingen van de gast 
zult overtreffen. Op drukke momenten blijf je rustig waarbij het van belang is dat je het 
overzicht kunt houden. 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
• De gast blij maken is voor jou het belangrijkst; 

• Ervaring is erg fijn, maar wij nemen ook graag de tijd om jou dit 
geweldige vak te leren; 

• Je bent goed in plannen en organiseren;

• Je bent creatief en denkt mee over nieuwe concepten

• Je bent enthousiast, gastgericht en representatief; 

• Je blijft graag op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van eten en drinken; 

• Je wil fulltime werken (op basis van 38 uur); 

• Je bent flexibel, werken in de avonden, weekenden en op feestdagen hoort erbij; 

• Je houdt 1 januari vrij, want dan is het mooiste feest van het jaar, namelijk de 
nieuwjaarsborrel met zo’n 100 collega’s! 

WAT BIEDEN WIJ JOU?
• Uiteraard: salaris

• Een werkplek op toplocatie, je werkt midden in het bruisende centrum

• Afwisselend werk in een gezellig team waarmee je na het werk nog kan borrelen  

aan onze eigen bar

• Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling door je aan te sluiten bij onze F&B 
academy, waarbij we ruimte bieden voor trainingen en creativiteit

• De lekkerste verse maaltijden tijdens jouw pauze gemaakt in onze eigen keukens

• De leukste feestjes georganiseerd door onze personeelsvereniging

• Laundry service: je kleding hangt fris gewassen voor je klaar als je komt werken

• Een personeels-app waarmee je altijd toegang hebt tot je rooster,  
ruilverzoeken en vrije dagen.

INTERESSE IN DEZE VACATURE?
Klik op de sollicitatieknop op de webpagina, geef aan op welke vacature je reageert én  
vergeet niet om jouw CV (graag voorzien van een recente foto) te uploaden!


