
 

De Lieve Vrouw zoekt een 

Assistent bedrijfsleider café 
32 – 38 uur per week  

 

Ben jij op zoek naar een nieuwe stap in je horeca-carrière? Laten we het snel hebben 

over je carrièremogelijkheden, onze goede arbeidsvoorwaarden en de films en 

voorstellingen die je gratis mag zien in hét culturele huis voor podiumkunsten en film in 

Amersfoort. 

 

Als assistent bedrijfsleider kom je te werken in een cultureel bruisend bedrijf aan het mooiste 

plein van Amersfoort. Elke dag een nieuwe show waarin jij en je collega's, die je opleidt en 

begeleidt, een belangrijke rol spelen. Je ervaring, enthousiasme en oog voor gastvrijheid, 

efficiëntie en je coachende skills komen bijzonder goed tot zijn recht in deze leuke functie bij 

Café De Lieve Vrouw.  

 

Wat ga je doen?  

• Je coördineert de dagelijkse gang van zaken waaronder het, met natuurlijk overwicht, 

leiding geven aan ons team van medewerkers die je opleidt en begeleidt tot de meest 

gastvrije van onze Keistad.  

• Je zorgt voor efficiënt voorraadbeheer, dagelijkse bestellingen en je bent contactpersoon 

van onze leveranciers.  

• Je bent verantwoordelijk voor een aantal administratieve werkzaamheden zoals het 

bijhouden van afzet-, kosten- en urengegevens, roostering, opmaken en controleren van 

kasstaten en HACCP-handhaving.  

• Proactief aandragen van verbeteringen en het uit- en doorvoeren van vernieuwingen om zo 

bij te dragen aan een nog aantrekkelijker Café De Lieve Vrouw.  

 

Wat vragen wij van jou?  

• MBO 4 werk- en denkniveau en een voor deze functie relevante opleiding.  

• Je kent de bedrijfsregels en richtlijnen (w.o. HACCP). 

• Je bent in het bezit van Sociale Hygiëne.  

• Je hebt een bezoekersgerichte houding en goede mondelinge communicatie vaardigheden.  

• Werken binnen de hectiek van de horeca is jou op het lijf geschreven. 

• Je woont in Amersfoort of de nabije omgeving. 

 

Nog even praktisch:  

Het betreft een aanstelling voor een jaar. Het salaris is conform schaal 5 CAO Horeca  

Er is een vrijkaartenregeling volgens de arbeidsvoorwaarden regels van De Lieve Vrouw.  

 

Interesse?  

Stuur je motivatie met CV naar Miriam Lokhorst (HR adviseur) personeelszaken@lievevrouw.nl  

 

Vragen?  

Neem contact op met Sietse de Vries, bedrijfsmanager horeca tel: 06 4632 6726 


