
 

Bedrijfsleider(ster) - 40 uur 

Mensen luisteren naar je en jij geeft advies en hulp waar nodig. Door jouw kan de 

eigenaar met een gerust hart zich focussen op groei en expansie. En natuurlijk word jij 

daar voor beloond. Je snapt hoe je doelen kan vertalen naar acties en je collega’s kan 

motiveren om met elkaar iets tofs neer te zetten.  

Je bent eerlijk; zegt wat je doet en doet wat je zegt! Je hebt passie, ambitie en je weet 

neemt verantwoording voor je acties, ook als het soms niet gaat zoals je verwacht.  

Je houdt van mensen, je bent aardig, maar ook rechtvaardig.  

Wat wij vragen 

Als bedrijfsleider ben jij uitstekend in vragen stellen. Je stuurt je collega’s aan op de juiste 

manier en weet doelstellingen te behalen. Je houdt iedereen scherp, maar tegelijk zorg je 

voor een ontspannen sfeer. Je maakt afspraken en houdt collega’s daaraan. Je bewaakt 

de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen zoals; klanttevredenheid en 

arbeidsproductiviteit.  

Jij bent precies wat we zoeken als jij beschikt over het volgende: 

● Je niet bang bent om je mening te geven 
● Je ambitieus bent en jezelf steeds probeert te overtreffen 
● Je een voorbeeld bent voor je collega’s 
● Je maakt er een sport van om slimmer te werken  
 

Wat wij bieden 

Bavoort biedt jou een baan met veel uitdaging in een fijne en gezellige werkomgeving 

met leuke collega’s. Ook dragen we graag bij aan jouw persoonlijke groei en ontwikkeling 

door middel van cursussen en trainingen.  

Daarnaast bieden wij het volgende: 

● Een vast rooster, dus vaste vrije dagen en geregeld weekenden vrij 
● Geen overuren, wel extra vakantiedagen 
● Gezellige bedrijfsborrels met het hele team 
● Een marktconform salaris 
 

Over Bavoort 

Bij restaurant Bavoort kun je iedere dag volop genieten van een heerlijke lunch of 

sfeervol diner, en alles daar tussenin! Zoals van een kop koffie tot aan een complete 

huisgemaakte High Tea of cocktails met een goed gevulde borrelplank! Bavoort is een 

veelzijdig restaurant waarbij je kunt genieten van eten geïnspireerd op Street food uit 

o.a. de Indiase, Libanese, Franse en Aziatische keuken. Onze smaakvolle menukaart past 

perfect bij de sfeer van het restaurant, dat gelegen is midden in de natuur.  


