
 

Park Boswijk in Doorn is op zoek naar een innovatieve, ondernemende en ambitieuze: 

TEAMLEIDER HORECA (32 UUR/WEEK) 

Algemene informatie 
Park Boswijk in Doorn is een wooncomplex met ruim 360 recent gerenoveerde appartementen in een 
parkachtige setting met diensten en services voor zelfstandig wonende senioren.  
Eind juni 2021 wordt de geheel vernieuwde “gezamenlijke huiskamer” De Brink geopend. Hier 
bevinden zich o.a. een restaurant met 80 zitplaatsen, een grand café met 60 zitplaatsen, een terras, 
een coffee corner, supermarkt en receptie. De bewoners kunnen gebruik maken van diensten als 
maaltijd- en boodschappenservice, een kapsalon, een pedicure en zorg. Voor speciale gelegenheden 
kan men een ruimte reserveren en er worden allerlei activiteiten georganiseerd.   
Het team van medewerkers van Park Boswijk zorgt ervoor dat er een levendige en comfortabele 
woonomgeving gecreëerd wordt.  
 
De functie en verantwoordelijkheden 
Als Teamleider Horeca heb je een leuke afwisselende functie in een bedrijf met een prettige werksfeer 
waarbij de bewoners centraal staan. Je bent de gastheer/vrouw van horecafaciliteiten van De Brink en 
zorgt er samen met je team voor dat het de bewoners en overige gasten aan niets ontbreekt. Je komt 
in dienst van de Stichting en legt verantwoording af aan de General Manager.  
De taken en verantwoordelijkheden zijn: 
 

• Het leiding geven aan de medewerkers bediening waaronder inwerken, aansturen en trainen. 
• Actief meewerken op de vloer en mede daardoor toezien op de kwaliteit van de uitvoering van 

de werkzaamheden.  
• Verantwoordelijk voor personele zaken zoals werving & selectie, opleiding, roostering, 

urenregistratie, verzuim en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
• Zorgen voor efficiënte werkmethoden en procedures en voor de instructie daarvan aan de 

medewerkers. 
• Mede zorgdragen voor een evenwichtige en kwalitatieve samenstelling van de menukaart 

(i.s.m. de keukenbrigade), de wijnkaart en het drankenassortiment. 
• Het aandragen van verfrissende verbeteringen en het doen van innovatieve voorstellen om de 

kwaliteit en service op een nog hoger niveau te brengen. 
• Zorgdragen voor een adequaat inkoopbeleid en voorraadbeheer. 
• Beheer en onderhoud van de horeca-inventaris en inrichting 
• Het adviseren van de bewonerscommissie en bewoners aangaande activiteiten en speciale 

gelegenheden. 
• Het aandragen van verfrissende verbeteringen en het doen van innovatieve voorstellen om de 

kwaliteit en service op een nog hoger niveau te brengen. 
• Het bewaken/ controleren van de geldende voorschriften op het gebied van beleid 

(bedrijfsreglement), veiligheid (ARBO/RI&E), allergenenwetgeving en hygiëne (HACCP). 
 
De werkdagen zijn van maandag tot en met zondag met wisselende aanvangs- en sluittijden, ook op 
zon- en feestdagen. 
 



Het heeft grote voorkeur dat de Manager Horeca zich bezighoudt met de pre-opening in juni 2021 
waaronder het inrichten van de horecaruimtes en de aanname van medewerkers. 

Wij vragen 
• Een afgeronde MHS en/of HHS-opleiding. MBO+/HBO werk- en denkniveau. 
• Minimaal 5 jaar relevante ervaring, met bewezen leiderschapskwaliteiten, in een soortgelijke 

functie (bij voorkeur) in een hotel of restaurant. 
• Je hebt een passie voor wijn en spijs. 
• Je hebt een hands-on instelling, bent proactief, hebt oog voor detail en beschikt over 

uitstekende communicatieve vaardigheden. 
• Het in het bezit hebben van (één van) de volgende diploma’s is een pré: Sociale Hygiëne, 

Leermeester en BHV. 
• Kennis van Micros kassasysteem is een pré.  
• Wonend in de nabije omgeving van Doorn en/of de provincie Utrecht. 

 
De competenties die bij deze functie horen: gastgerichtheid, leiderschap, flexibiliteit, betrokkenheid, 
besluitvaardig, creativiteit, kwaliteitsgericht, coachen & motiveren, plannen & organiseren, 
kostenbewust handelen. 
 
Wij bieden: 

• Werken in een leuk en enthousiast team in een net vernieuwde werkomgeving 
• De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in je vakgebied 
• Een salaris conform de CAO VVT waaronder 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en 

een onregelmatigheidstoeslag voor zon- en feestdagen 
• In eerste instantie een contract voor bepaalde tijd  

 
Interesse? 
Voor vragen kun je contact opnemen met Panco van Vliet: 06-21511042 of pvvliet@parkboswijk.nl. 
Sollicitaties voorzien van een motivatie, c.v. en pasfoto kunnen gericht worden aan: 
Stichting Park Boswijk, t.a.v. mevrouw T. Hoogeweegen, thoogeweegen@parkboswijk.nl en worden 
verwacht uiterlijk 12 april a.s. De eerste en tweede ronde sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 
respectievelijk 15 april en 22 april vanaf 13.30 uur. Van kandidaten wordt verwacht dat zij op deze 
data beschikbaar zijn. 
 

 
 


