
 

De Tuinderij zoekt per direct een fulltime  

leidinggevende gastheer/vrouw (m/v)  
 

Functieomschrijving 

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een leidinggevende 

gastheer/vrouw (m/v).  

 

Je zorgt ervoor dat de werkdagen (zo goed als) vlekkeloos verlopen, in de breedste zin 

van het woord. Onze gasten moeten van begin tot eind worden verbaasd over de 

kwaliteit en service van De Tuinderij. Omdat je goed kan delegeren ben jij het 

aanspreekpunt voor de directie. Daarnaast geef je leiding aan een superteam collega’s en 

vergroot je het ‘efficiënte werken’. 

Wij vragen 

• Je bent 38 uur per week inzetbaar en werkt ‘tijd-voor-tijd’. De overuren die je in 

het hoogseizoen maakt (apr, mei, jun, half jul, half aug, sept, okt), neem je op in 

het laagseizoen (jan, feb, mrt, half jul-half aug, nov, dec.). 

• Je bent op zoek naar een afwisselende baan voor hoofdzakelijk de werkvloer, 

maar werkt daarnaast ook op kantoor voor diverse werkzaamheden, zoals 

personeelsplanning. 

• Je bent flexibel inzetbaar, werkt ’s middags en ’s avonds en viert weekend op 

maandag en zaterdag of zondag. 

• Je hebt ervaring in de gastvrijheids-branche en weet van aanpakken. 

• Je hebt ervaring met leiding geven en kan dit resultaatgericht. 

• Je bent van nature ‘een spin in het web’. 

• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kan goed functioneren in een drukke 

omgeving. 

• Je hebt minimaal MBO-niveau, of in ieder geval een onwijze drive in onze 

branche. 

• Je hebt goede communicatieve- en sociale vaardigheden. 

• Je bent gemotiveerd, spontaan, positief, betrouwbaar & weet dat lachen gratis is. 

Taken 

• Dagelijkse leiding op de werkvloer. 

• Behouden van overzicht en delegeren van ons personeel, helpen waar nodig. 

• Aanspreekpunt voor onze gasten. 

• Vooruitdenken en altijd kijken ‘door de ogen van een kritische gast’. 

• Juiste mannetje op de juiste plaats zetten. 

• Administratieve taken op kantoor, waaronder de personeelsplanning. 

 

  



Wij bieden 

• Je verdiende loon. 

• Een hecht vast team, waar je op kan vertrouwen en van op aan kan. 

• Een werkplek waar het iedere dag ‘een feest’ is met afwisselend werk. 

• Vrolijke gasten die het UNIEK bij ons vinden en je (als het goed is) vaak te horen 

krijgt. 

• Gezellige collega’s dat bijna begint te lijken op familie. 

• Reiskostenvergoeding (ook als je op de Solex komt). 

• 24 vakantiedagen. 

• Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.  

• Uitdagend werk, zodat je af en toe vergeet dat je aan het werk bent. 

• Secundaire voorwaarden, zoals: ieder jaar een gezellig personeelsuitje met je 

collega’s & een vrijdagmiddagborrel (ook al is het voor ons nog geen weekend). 

Team 

Het team van De Tuinderij bestaat uit zo’n 50 enthousiastelingen (voornamelijk 

oproepkrachten) die allen hetzelfde doel hebben: de gast een UNIEKE dag bezorgen. 

Kortom: 1 team, 1 taak. De directie bestaat uit drie mannen die hun vak mínistens zo 

leuk vinden als het personeel zelf. Zij hebben de krachten van het team weten te 

bundelen tot een bedrijfsvoering, waarin ‘uitstraling, kwaliteit, service en een uniek 

aanbod centraal staan’. De lat ligt hoog en daar springen we graag overheen.  

Solliciteren 

Je kunt je sollicitatie voorzien van motivatie, pasfoto en CV per e-mail sturen naar 

planning@detuinderij.nl. Alleen volledige sollicitaties met duidelijke motivatie en CV 

worden in behandeling genomen. 

 

 


