
Vacature: Restaurant manager 
 
Werken op het mooiste plekje van Friesland? Dan ben je bij ons op de juiste plek. 
Paviljoen ’t Mar is uniek gelegen op het klif bij Mirns (Friesland), waarbij je aan de voorkant 
geniet van het panoramisch uitzicht over het IJsselmeer en aan de achterkant het Rijsterbos. 
 
Jouw taken & verantwoordelijkheden 

Als restaurant manager werk je samen met het team aan een optimale gastbeleving op een unieke 

plek. Je belangrijkste verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat iedere gast met een glimlach 

de deur uit gaat. Een gemotiveerd en gastvrij team en een keurig nette zaak. Dat is wat een gast 

ervaart als jij aan het werk bent. Jij bent eindverantwoordelijk voor de dagelijkse operatie en bent 

aanspreekpunt voor het team én voor je gasten. Bij drukte raak jij niet in paniek: je houdt het 

overzicht en zorgt dat het team weet wat er van hen wordt verwacht.  

 
• Je coördineert het team en zorgt voor een goede werksfeer. Daarbij werk je ook mee en zet 

je de juiste mensen op de juiste plek; 

• Je zorgt voor correcte personeelsplanning, ureninzet, urenregistratie en het houden van 

functioneringsgesprekken; 

• Je stuurt je collega’s op de juiste manier aan, inspireert en coacht en traint ze op de 

werkvloer en ondersteunt daar waar nodig is. Je weet daarnaast als geen ander wat 

gastvrijheid is en kunt dit goed overbrengen op alle collega’s; 

• Voorraadbeheer en dagelijkse bestellingen; 

• Zorgdragen voor orde, netheid & hygiëne voor en achter de schermen; 

• Je zorgt dat er altijd conform de actuele ARBO- en HACCP-richtlijnen wordt gewerkt; 

• Je bent betrokken en constant bezig om het paviljoen te ontwikkelen .Daarbij houdt je trends 
en ontwikkelingen in de horeca nauw in de gaten; 

• Actief meedenken en aandragen van voorstellen met betrekking tot 

verbetering/verandering; 

• Je bent flexibel ingesteld en vindt het geen probleem op onregelmatige tijden, weekenden 

en feestdagen te werken. 

Wat wij je bieden 

• Een functie met veel vrijheid waarin je kunt ondernemen; 
• Leuke collega’s! Je komt te werken in een jong en enthousiast team; 

• Een prima marktconform salaris; 

• Aantrekkelijke bonusregeling; 

• Je deelt mee in de fooi; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Mooi meegenomen extra’s: werken met uitzicht over het IJjsselmeer, doorbetaalde 

pauze, gezellige sluitborrels en 20% korting op jouw rekening bij ons! 

Wanneer kan ik beginnen? 

Als het aan ons ligt, zo snel mogelijk. Na een vlotte procedure kun je direct beginnen.  

Zijn wij een match? Dan zijn wij op zoek naar jou! Mail jou cv naar info@paviljoentmar.nl of bel/app 

ons via 06-12554436 en laten we binnenkort een bakje koffie drinken van Ús Kofje! 

Ook als je vragen hebt, kan je ons altijd bereiken! 


