
 

 

 

 

 

 

 

 

Per 1 augustus 2018 zijn we voor onze locatie Rotterdam op zoek naar een  

 

Ondernemende vestigingsmanager Kookschool (m/v) 
10-12 uur per week 

 

Keizer Culinair is een huiselijke maar tegelijkertijd ook de grootste kookschool van Nederland. We 

organiseren kookworkshops, kookcursussen en andere (culinaire) activiteiten op zes toplocaties in 

het land. Zakelijke en particuliere gasten koken bij ons in een authentieke setting en nemen in de 

keuken vaak verrassende rollen aan. Ons hoofdkantoor is gevestigd in hartje Jordaan.  

 
Functieomschrijving 

Wij zoeken een ondernemende en meewerkende voorman die het Keizer Culinair gevoel uitdraagt 

en onze klanten de aandacht geeft die ze verdienen. Als vestigingsmanager ben je de spil van onze 

organisatie. Je zorgt dat de vestiging facilitair goed op orde is en een gastvrije uitstraling heeft. Je 

zorgt dat de kookworkshop tot in de puntjes is voorbereid. De koks, koksassistenten en afwashulpen 

worden door jou gecoacht en krijgen duidelijke instructies zodat we de verwachtingen van de klant 

kunnen overtreffen. Je rapporteert direct aan de operationeel directeur en werkt nauw samen met 

vestigingsmanagers uit de andere regio’s.  

 

Verantwoordelijkheden 

Je stuurt op kwaliteit, klantbeleving, omzet en kosten. Dit zijn de specifieke taken:  

 Coachen van de koks, koksassistenten en afwashulpen in jouw regio;  

 Actieve rol in ontwikkelen van business; 

 Inplannen van personeel op kookworkshops en andere culinaire evenementen; 

 Samen met de HR-medewerker werven en selecteren van nieuwe collega’s; 

 Inkopen van ingrediënten en andere producten gecombineerd met voorraadbeheer; 

 Controleren en uitzetten van ingrediënten en materialen; 

 Zorgdragen voor representatieve en schone vestigingen; 

 Organiseren van facilitaire zaken; 

 Inventariseren en uitvoeren of uitbesteden van onderhoud; 

 Naleven en controleren van de geldende hygiënecode en veiligheidseisen; 

 Onderhouden van contacten met leveranciers; 

 Verwerken van werkbriefjes en uitvoeren van controle op de gewerkte uren; 

 Deelnemen aan trainingen en aan het maandelijkse vestigingsmanagersoverleg; 
 
Omdat we erin geloven dat een goede vestigingsmanager zelf ook op de vloer staat, werk je zelf ook 
1 à 2 dagen per week als kok of als koksassistent op onze kookworkshops. Hiervoor is specifieke 
werkervaring gewenst en je wordt als nodig opgeleid. 
 

 

 

 

 

 



Profiel 

 Het ontvangen en in de watten leggen van gasten zit in je genen.  

 Je deelt onze passie voor lekker koken/eten en beschikt over enige productkennis; 

 Je hebt een goed ontwikkeld commercieel inzicht; 

 Je bent organisatorisch sterk en oplossingsgericht; 

 Het is voor jou geen probleem om ’s avonds en in het weekend te werken; 

 Je beschikt over een hands-on mentaliteit en hebt oog voor detail; 

 Je beschikt over enige leidinggevende en/of operationele ervaring in de horeca; 

 Je bent woonachtig in Rotterdam of omgeving; 

 Het is een pré als je over papieren sociale hygiëne en/of BHV beschikt. 
 

Wij bieden  

Een uitdagende functie in een jong en dynamisch bedrijf;  

 Veel verantwoordelijkheid en autonomie;  

 Een inspirerende culinaire omgeving; 

 Culinaire personeelsuitjes en borrels; 

 Trainingen op het gebied van coaching, gastvrijheid en commercie;  

 Marktconform salaris. Naast het vast salaris van 12 uur bieden wij de mogelijkheid van een 
bonus regeling afhankelijk van de bijdrage aan de omzet.   

 

Meer weten over onze kookschool? www.keizerculinair.nl  

Wij kijken uit naar jouw cv en motivatie! 

 

Contactgegevens 

Contactpersoon: Liselore Bus 

Bezoekadres: Elandsstraat 169-173, 1016 RZ Amsterdam 

Telefoonnummer: 020-4279276    

E-mailadres: liselore@keizerculinair.nl 

 

    

 

  

 

 

 

 
 

http://www.keizerculinair.nl/
mailto:liselore@keizerculinair.nl

