
Gastvrouw/heer met leidinggevende capaciteiten (M/V) 

Ben jij gek op brood en banket, lekker eten en vind jij het 
leuk om gasten blij te maken op een plek waar de oven altijd 
aanstaat? Ben je flexibel, gastvrij en enthousiast en kan je 
goed omgaan met drukte? Wil jij ervoor zorgen dat de gasten 
zich thuis voelen bij Proof Bakery? En heb je ervaring in het 
aansturen van horeca en/of winkel en het leidinggeven aan 
een divers en wisselend team? 

Dan zoeken wij jou! 

We zijn voor Proof Bakery voor 4 dagen in de week (drie weekdagen en om en om zaterdag en 
zondag) op zoek naar een gastvrouw of -heer die actief wil bijdragen aan de sfeer bij Proof 
Bakery en een heerlijke en informele bakkerijbeleving voor onze gasten wil realiseren. Die daarbij 
ook de capaciteit heeft om meer verantwoordelijkheden op zich te nemen in het aansturen en 
professionaliseren van de horeca en winkel. En leiding te geven aan ons team van vaste en 
flexibele krachten en ze te helpen het beste uit zichzelf te halen.   

Verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit: 

 Het gastvrij en sprankelend bedienen van onze horeca- en bakkerijgasten 
 Het bewaken van en bijdragen aan de sfeer en professionaliteit 
 Het aansturen van collega’s op de werkvloer 
 Het opvolgen van de hygiëneregels 
 Bestellingen en voorraadbeheer 
 Administratie op orde houden 
 Personeelsplanning en kostenbeheersing 
 De rol van gastvrouw/ heer 
 Promotionele acties creatief uitdenken, uitzetten en uitdragen 
 Het eerste aanspreekpunt zijn voor collega’s 
 Het behalen van de omzetcijfers 

Wij zijn op zoek naar iemand die: 

 Beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau 
 Ervaring heeft in de horeca/retail, in een operationeel leidinggevende positie  
 Zeer representatief en gastvrij is 
 Oplossingsgericht is en een hand-on mentaliteit heeft 
 Stressbestendig en flexibel is 
 De regie kan houden in winkel en horeca, operationeel en op langere termijn 
 Ervaring heeft met het officepakket en personeelsplanning 
 Bij voorkeur al beschikt over barista-skills en een diploma Sociale Hygiëne 
 Passie heeft voor eerlijke, pure, lekkere en gezonde producten 

De werkzaamheden zijn grotendeels operationeel. Je reactie in de vorm van een CV en een 
verrassende motivatiebrief kun je mailen voor 30 juni naar info@proofbakery.nl. We zien je mail 
graag tegemoet! 

 


