
OPERATIONEEL MANAGER
MR. SISTER EINDHOVEN & BURGERIJ AMSTERDAM CS

Weet jij van aanpakken, staan groei en succes jou op het lijf geschreven en is leidinggeven jouw 
tweede natuur? Solliciteer dan snel! 

Wij zoeken een ervaren mister of sister die zowel onze gave foodbar Mr. Sister in Eindhoven als ons burgerrestaurant 
Burgerij Amsterdam Centraal Station geheel zelfstandig kan runnen. Een uitdagende en zeer dynamische job, waarbij 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een flinke dosis ambitie key zijn.

MR. SISTER EINDHOVEN
Mr. Sister is een moderne foodbar op de populairste plek van Eindhoven, gevestigd in een schitterend monumentaal 
pand. Mr. Sister Eindhoven heeft zich inmiddels ontpopt als een stijlvolle locatie met een ontspannen ambiance waar de 
gasten graag naar terugkomen voor lunch, diner of een borrel. Naast de voortzetting van de groei van het restaurant, 
ligt er een hele gave uitdaging in het direct aangelegen hotel (85 kamers) dat in 2019 wordt geopend. 
Jij kunt o.a. nog je stempel drukken op de invulling van het ontbijt en de roomservice!

BURGERIJ AMSTERDAM CS
Burgerij is een succesvolle à la carte burgerformule met twee restaurants in Nederland en drie in België. Ons restaurant 
in Amsterdam is sinds de zomer van 2015 gevestigd in de IJ-hal van het Centraal Station. De vele zitplaatsen in 
combinatie met de mogelijkheid tot takeaway én delivery op de hotspot van Amsterdam, zorgen voor een zeer levendige 
zaak. Naast een enorme variëteit in kwalitatieve burgers serveren wij o.a. ook maaltijdsalades, wraps, grilled sandwiches 
en desserts.

DE FUNCTIE
In deze functie ben je eindverantwoordelijk voor de gehele dagelijkse gang van zaken in beide restaurants. Je zorgt voor 
de samenstelling, planning en training van beide horecateams en tilt de klantervaring naar een hoger niveau middels je 
kennis van operations excellence. Ook op het gebied van (voedsel)veiligheid ken jij alle ins en outs. Daarnaast beheer 
je de budgetten, weet je de lokale marketing zo effectief mogelijk in te zetten en zorg je voor onvergetelijke thema-
avonden. 

Dit doe je gemiddeld twee dagen per week in Burgerij Amsterdam CS en drie dagen in Mr. Sister Eindhoven.

WIE BEN JIJ?
• Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als manager in een restaurant;
• Je hebt een hands-on mentaliteit;
• Je bent flexibel ingesteld en werkt de weekenden;
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
• Je hebt een gastvrij en representatief voorkomen;
• Je bent een échte teamspeler;
• Je kunt strak rapporteren;
• Je komt uit de omgeving Eindhoven.

WIJ BIEDEN
• Een passend salaris op basis van ervaring;
• Een mooie uitdaging op twee prachtlocaties;
• Een fulltime functie;
• Een bonusregeling.

HERKEN JE JEZELF?
Ben jij de juiste persoon voor deze baan en is jouw interesse gewekt? Aarzel dan niet en stuur je motivatie en CV naar 
pz@burgerij.nl 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


