
Bedrijfsleid(st)er gezocht! 
 

Bedrijfsleid(st)er (38 uur) 
Weet jij onze gasten te verrassen door net een stap extra te zetten met jouw enthousiaste en 
gastvrije persoonlijkheid? Wil je daarnaast graag werken in een jong en dynamisch team waar veel 
ruimte voor eigen inbreng is? Dan ben jij misschien wel de bedrijfleid(st)er die wij zoeken.  
 

Wat ga je doen? 
Als bedrijfsleid(st)er ben je verantwoordelijk voor de gang van zaken in het bedrijf. Naast het werken 
voor en met de gasten, ben je bezig met onder meer inkoop, sales, marketing, de financiën en het 
personeelsbeleid. Ook houd jij je bezig met het aansturen van het personeel. 
 

Wie zijn wij? 
De Welvaart is gelegen in een prachtig historisch pand, gebouwd in 1662 als commandeurswoning. 
Het pand is later verbouwd tot herberg en doet nu dienst als restaurant, café en hotel. Binnen is er 
gewerkt met natuurlijke kleuren en materialen waardoor het niet onnodig gemoderniseerd lijkt. Op 
de eerste verdieping zijn ook twee studio’s en twee appartementen waar gasten kunnen 
overnachten. Op ieder moment van de dag kan er genoten worden van de Amelander producten en 
de uitgebreide speciaalbierkaart.  
 

Jouw team 
Wij zijn een jong, sociaal, enthousiast en innovatief team. De sfeer is gemoedelijk, vriendelijk en 
relaxed. Bij De Welvaart voel je je thuis. We zijn gestart in juli 2019 en nog volop in de opbouwende 
fase. Als nieuwe collega denk en help jij mee om De Welvaart tot een nog groter succes te maken!  
 

Wie ben jij? 
Energiek, enthousiast en gastvrij. Je hebt een passie voor de horeca, je houdt van aanpakken en bent 
stressbestendig.  
Verder zien we graag:   
- minimaal mbo werk- en denkniveau;  
- ervaring en/of affiniteit met de horeca en onze producten;  
- flexibele instelling, geen 9-tot-5 mentaliteit.  
 
In verband met drukte in het hoogseizoen verwachten wij dat je tijdens de zomer meer wilt werken 
dan in de winter.  
 

Ons aanbod 
Een baan met uitdaging. We bieden je een afwisselende baan met mogelijkheden binnen een jong 
team. Je ontvangt een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden volgens de Horeca cao (op basis 
van je ervaring). Je tekent in eerste instantie een jaarcontract, met uitzicht op verlenging. Daarnaast 
krijg je als medewerker 20% korting op al onze producten, voor jou maar ook voor jouw gezin! 
 
Wanneer kun je beginnen? 
Gaat deze tekst over jou? Solliciteer dan snel! Stuur je cv en korte motivatie naar 
taco@dewelvaartameland.nl.  
Liever meer informatie gewild? Neem dan contact op met Taco Zandbergen via 06-12336335. 


