
Assistent bedrijfsmanager Nielz
Het bedrijf
Al 17 jaar zijn wij een begrip in Almelo en omstreken. Wekelijks ontvangen wij duizenden gasten die komen 
genieten van een heerlijke lunch, een diner of van een kopje koffie met gebak. Bij ons worden vele feesten 
en partijen georganiseerd en daarnaast kunnen gasten gebruikmaken van Nielz cafe / restaurant als verga-
derlocatie. Tevens verzorgen wij catering bij gasten thuis of bij bedrijven. Onder aanvoering van eigenaar 
Niels Mulder en zijn leidinggevende team werken er ruim 80 medewerkers aan een optimale beleving voor 
onze gasten. Onze missie is het samenbrengen van kwaliteit en gastvrijheid. 

Het team
Op dit moment bestaat het team uit zo’n 80 medewerkers in de leeftijd van 16 tot 54 jaar. Zij zorgen elke dag 
van het jaar van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat dat het onze gasten aan niets ontbreekt.
 

De functie
De assistent bedrijfsmanager van Nielz geeft leiding aan de voortgang van de activiteiten van Nielz café en is 
eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

De assistent manager stuurt dagelijks een team aan van 4 tot 15 medewerkers. Naast je gastvrije skills ben 
je de sparringpartner voor onze managers en een kei in organiseren, motiveren van je collega’s en zorgt voor 
duidelijkheid en discipline. Kennis en ervaring als leidinggevende in de horeca is daarom ook een pré. 

Naast ervaring beschik je over een groot horeca hart en liefde voor het vak.

Je bent niet bang om beslissingen te maken om daardoor resultaat te behalen.

Medewerkers weten dat ze bij jou terecht kunnen met hun uitdagingen en vragen en jij bent in staat deze 
jonge mensen te laten uitgroeien tot de meest klantvriendelijke en tevreden medewerkers.

Je communicatieve vaardigheden zijn goed ontwikkeld en je weet op je eigen manier goed de boodschap 
over te brengen.

Je bent ambitieus en vind het leuk om verder vooruit te kijken en mee te denken over optimalisatie en 
toekomstige bedrijfsplannen.

Stilstaan staat niet in jouw vocabulaire en persoonlijke ontwikkeling vind je belangrijk.

Kortom…een echte duizendpoot! Zie jij jezelf in deze uitdagende functie?

Wat bieden wij?
 Werken in een jong, dynamisch en gezellig team;
 Een fijne, veilige omgeving waar persoonlijk ontwikkeling veel aandacht krijgt;
 Duidelijkheid en een gestructureerde organisatie;
 Doorgroeimogelijkheden door de grote groei en dynamiek in de organisatie; 
 Aantrekkelijke extra’s, zoals personeelskortingen en -borrels en natuurlijk fantastische collega’s.

Geïnteresseerd?
Zie jij jezelf al werken bij Nielz cafe / restaurant, aarzel niet en solliciteer! Stuur je CV met een 
recente pasfoto en een motivatiebrief per e-mail naar simone@nielz.nl (t.a.v. Simone Adry). 
Mocht je nog vragen hebben over deze functie neem dan vooral contact op met Niels Mulder 
via 06-41520888

We zien ernaar uit je te ontmoeten!


