
Vacature: Bedrijfsleider 

Vlot Grand Café is per direct op zoek naar een bedrijfsleider. 

 

Heb jij van nature al leiderschap in je zitten en heb je er plezier in om een team aan te sturen? 

Heb je een goed gevoel voor sfeer en krijg je een energie boost wanneer je jouw gasten een leuke 

avond bezorgd? Visualiseer je jouw nieuwe ideeën en weet je hoe je die kunt verwezenlijken? Dan 

zouden we je graag ontmoeten! 

                                                                                                                                                  

Vlot is een gezellig grand café in het centrum van Leiden in een uniek ontworpen glazen boot met 

drie terrassen. We zijn elke dag geopend en serveren ontbijt, lunch, borrel en diner. We hebben 

een vriendelijk team en ontvangen onze gasten in een huiskamersfeer op de terrasboot. 

Voor Vlot Grand Café zijn we op zoek naar een enthousiaste bedrijfsleider met de volgende 

eigenschappen:      

- Je houdt van de horeca en gastvrijheid zit in je!  

- Je hebt ervaring als leidinggevende in de horecasector 

- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je bent vriendelijk 

- Je bent communicatief sterk, houdt van aanpakken en resultaatgericht werken 

- Je bent een echte teamplayer en begrijpt hoe een team samenwerkt 

- Je bent een allrounder, kunt goed schakelen en vindt het leuk om zowel bedrijfsmatige en 

  administratieve werkzaamheden te verrichten, als te werken in de bediening of als 

  keukenmedewerker aan de slag te zijn. 

- Je bent 5 dagen per week beschikbaar 

- Je bent in het bezit van je diploma sociale hygiëne.  

 

Wat bieden we jou? 

- Een mooie en uitdagende baan in een leuk team op een unieke locatie 

- Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden  

- Een fooi verdeeld naar ratio over het aantal gewerkte uren 

- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

- Grote mate van zelfstandigheid 

- Fijne werktijden tussen 08.45 en 00.00 uur 

 

Voel jij je aangesproken? Solliciteer dan door een e-mail te sturen naar info@vlotleiden.nl en voeg 

je CV toe. Je kan natuurlijk ook even langskomen om zelf de sfeer te proeven! 
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