
Vacature Restaurantmanager 
Buitenlust heeft per 1 februari 2023 plek voor een restaurantmanager die samen met ons iedere dag 
uniek maakt voor onze gasten. Bezit je onderstaande kwaliteiten en heb je ervaring in de 
hospitalitybranche, dan zien wij in jou de ideale kandidaat! 
 
Wat kun je verwachten van deze functie? 
Als jij onze collega wordt, ga je een groot, jong en dynamisch team aansturen.  
Je neemt plaats in het managementteam en wordt ondersteund door hen maar ook door 
verschillende shiftleaders. 
Je draagt zorg voor het rooster van zowel de vaste als flexibele mensen en zorgt dat er altijd een 
goede en efficiënte bezetting is.  
Het is van belang dat het team uniform werkt, op de juiste manier wordt ingewerkt en getraind en jij 
ziet wanneer er bijgestuurd, getraind of opgeleid moet worden. 
 
Daarnaast houd je je bezig met de inkoop, en je schakelt veelvuldig met het keukenteam.  
 
De functie biedt veelzijdigheid en afwisseling, er is geen dag hetzelfde. Als restaurantmanager ben jij 
degene met de voorwaartse gedachte, breng je graag eenheid en ben je bovenal een meewerkend 
voorman en houd je ervan om de puntjes op de i te zetten! 
 
Wat kun je van ons verwachten? 
Bij Buitenlust is geen dag hetzelfde maar ons team van vaste en flexibele krachten is elke dag weer 
de spil. Je mag rekenen op een warm welkom, een goede inwerkperiode en continue ondersteuning 
van het managementteam.  
Er wordt bij ons keihard gewerkt maar we hebben onderlinge verbinding en collegialiteit erg hoog in 
het vaandel staan.  
Uiteraard mag je daarnaast een net en marktconform salaris verwachten, afhankelijk van de kennis 
en ervaring die je meebrengt. 
 
Samenvattend; 
Jij bent: 
- Inzetbaar voor ten minste 32 maar liefst 38 uur per week, verdeeld over de week en het weekend 
- Je hebt ambitie en inzicht op horecagebied, liefst met ervaring in een soortgelijk bedrijf 
- Je kunt gemakkelijk leidinggeven en staat zelf ook op de werkvloer 
- Je bent zelfstandig en enthousiast, en denkt graag mee 
- Je beschikt over HBO werk- en denkniveau 
- Talenkennis Engels en Duits is een pré, je kent daarnaast de HACCP-regelgeving 
 
Wij bieden: 
- Kansen, vertrouwen en collegialiteit 
- Een marktconform salaris en deelname aan de horeca-CAO 
- Veelzijdigheid en afwisseling 
- Plezier en gezelligheid 
 

 

Wekt dit jouw interesse? We zien je motivatie en CV graag tegemoet via 0343-451692 of via e-mail 

info@buitenlust-amerongen.nl 

Contactpersoon is mw. Kim van Ditmarsch 

Op onze website zie je al veel informatie over Buitenlust, maar je mag altijd contact met ons 

opnemen voor meer achtergrond. 
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