SOTTO Pizza is op zoek naar een full time SHIFTLEADER

Bij SOTTO Pizza zijn we gespecialiseerd in pizza. We doen geen concessies aan de authentieke
Napolitaanse pizza. We bereiden onze pizza's in houtgestookte steenovens volgens "Il Disciplinare"
van de Associazione Verace Pizza Napoletana (VPN), de bewaker van de ware Napolitaanse pizza. We
gebruik uitsluitend kwaliteitsingrediënten.
Vanwege de recente uitbreiding met een tweede restaurant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een
fulltime:
ZELFSTANDIG MEEWERKEND SHIFTLEADER
De shiftleader begeleidt en geeft leiding aan de medewerkers binnen het restaurant. Daarnaast
werkt hij/zij als meewerkend voorman/vrouw zelf mee in de bediening. Naast de genoemde
werkzaamheden zijn er andere taken die tot de functie behoren, zoals:
 Personeelsbeheer (sollicitatiegesprekken, roosteren, bezetting, training, functionerings‐ en
beoordelingsgesprekken)
 Het doen van verbetervoorstellen t.a.v. de algehele SOTTO beleving van onze gasten en het
doorvoeren van deze verbeteringen
 Het verhogen van de omzet, middels het verhogen van de service en “upselling”
 Rapporteren aan de eigenaren
Functie eisen:
 Onze restaurants kunnen erg druk zijn. We zoeken iemand die op die drukke momenten
stressbestendig is, hard kan werken en alles aanpakt
 Minimaal MBO denk‐ en werkniveau
 Ca. 2 jaar werkervaring in een functie waarin je ook de leiding had over een druk restaurant
 In bezit van SVH diploma
 Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en gaat door totdat de klus geklaard is
 We zoeken een geboren leider die weet hoe hij/zij met verschillende mensen, uit
verschillende culturen, om moet gaan. Iemand die complimenten geeft als het goed gaat,
maar ook mensen kan aanspreken als het minder gaat. Je kan mensen motiveren om het
beste in zichzelf naar boven te halen. Je bent gewend dat mensen doen wat je vraagt.
Wat biedt SOTTO Pizza?
Naast veel werkplezier in een informele omgeving bieden wij je een uitdagende baan met veel
verantwoordelijkheid en een marktconform salaris.
De functie shiftleader is een full time functie. In eerste instantie gaat het om een tijdelijk contract.
Bij wederzijdse tevredenheid wordt dit verlengd.
Sollicitatie:
Heb jij zin in een uitdaging en wil je meehelpen ons bedrijf verder uit te bouwen solliciteer dan direct
met je CV + pasfoto via info@sottopizza.nl.

