
HORECA MANAGER 
Ben jij op zoek naar een mooie, uitdagende leidinggevende baan  
op een unieke locatie? 

De Haarlemmermeersche Golfclub is al 35 jaar een breed begrip in de gemeente 
Haarlemmermeer en omstreken. Het restaurant van de Golfclub heeft een dynamisch team 
waar passie voor klanttevredenheid en gedrevenheid voor kwaliteit voorop staan.  

Beschrijving van de functie:  

Als Horeca Manager ben je verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken en je zorgt 
voor een duidelijke taakverdeling, stuurt personeel aan en behoudt altijd het overzicht, ook 
in stressvolle situaties. Het restaurant heeft een bar, restaurant gedeelte en een groot terras. 
Je ziet elke dag weer kansen en mogelijkheden om het nóg beter te doen. Je stelt in alles de 
clubleden en gasten centraal. De facilitaire zaken rondom de horeca heeft voor jou geen 
geheimen en je bent daarin oplossingsgericht. 

Wat verwachten van jou: 

• Je bent een sympathieke manager, met een grote passie voor eten & drinken, die echt wil 
ondernemen. 

• Je bent commercieel ingesteld en je bent gewend om zelfstandig te werken. Je krijgt 
namelijk de verantwoordelijkheid voor het hele pakket (o.a. inkoop, personeel/team, 
menukaart, assortiment, communicatie, onderhoud etc.)! 

• Je hebt al ervaring met leidinggeven in de horeca of in een andere commerciële 
klantgerichte organisatie. 

• Ook ben je flexibel en heb je geen probleem met de onregelmatige uren van de horeca en 
je woont in de omgeving van Haarlem/Hoofddorp. 

• HBO of MBO-4 Hotelschool/management een pre, je hebt minimaal 2 jaar relevante 
werkervaring in een leidinggevende functie binnen F&B. 

• Je hebt een SVH-diploma en je hebt kennis van de hygiënecode (HACCP). 

Wij bieden jou: 

• 40-uur contract. 25 vakantiedagen en 6,5 ATV dagen. 

• Interne- en externe opleidingsmogelijkheden. 

• Een baan waarbij jij een unieke rol vervult in een veelzijdig, dynamisch restaurant met een 
dijk van een team. 

• Arbeidsvoorwaarden conform Golf CAO. 

• Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan wij altijd voor open.  

Interesse? 

Stuur dan direct jouw CV en een motivatie naar onze manager Taco Faber 

taco@haarlemmermeerschegolfclub.nl 

Voor vragen is Taco bereikbaar op 023-5589003
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