
Gezocht: Locatieverantwoordelijke Horeca (m/v) Rendiz Hospitality FT 
bij de Graasj te Roermond. 

 
Ben jij commercieel sterk, beschik je over een flinke dosis ondernemerschap en snap jij wat horeca betekent? 

Dan ben jij wellicht de nieuwe Locatieverantwoordelijke Horeca waar wij naar op zoek zijn! 

In deze functie ben jij verantwoordelijk voor de aansturing en coaching van het horecateam en diverse 

commerciële activiteiten. Je zorgt voor een optimale gastbeleving, stelt doelen en weet je team zo te 

motiveren dat deze ook gerealiseerd worden. De ideale kandidaat weet hoe hij/zij een horecagelegenheid 

commercieel en met enthousiasme verder op kan bouwen en aansturen.  

Rendiz Hospitality beschikt over verschillende horeca locaties in Noord of Midden Limburg, op al onze locaties 

worden mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid en begeleid in het horeca vak. Het 

is dus van belang dat je ook onze deelnemers kunt/leert aansturen en begeleiden. Kortom we zoeken een 

collega die niet alleen graag in de horeca werkt, maar iemand die ook affiniteit heeft met de zorg.  

Wat zoeken wij :                   

- Je bent een gedreven leider die het personeel enthousiast maakt met zijn/haar energie, 

- je hebt vakspecifieke kennis en praktijkervaring, 

- jouw gastheerschap/leiderschap spreekt álle gasten aan; van onze jongste bezoekers tot hun opa’s en 

oma’s, 

- je bent een echte aanpakker die stevig met zijn/haar voeten in de klei staat, 

- je kunt schakelen en op meerdere niveaus, 

- je bent verantwoordelijk voor het realiseren van zowel de financiële als de kwalitatieve  doelstellingen, 

- je bent een kei in het maken van een planning en inzet van personeel, 

- je bent stressbestendig en zeer communicatief vaardig, 

- je kunt omgaan met alle verantwoordelijkheden, 

- je bent woonachtig in de regio noord/midden Limburg, 

- je hebt een afgeronde relevante MBO/HBO opleiding of HBO werk/denkniveau behaald        

door relevante werkervaring, 

- je bent fulltime en flexibel inzetbaar, zowel op doordeweekse dagen als in het weekend. 

Wat bieden wij : 

Bij Rendiz Hospitality kom je terecht in een hecht bedrijf waar samenwerking en een goede werksfeer hoog in 

het vaandel staan. We werken hard, gaan tot het uiterste voor onze gasten en gaan nieuwe, creatieve ideeën 

zeker niet uit de weg. Je ontvangt daarnaast een marktconform salaris, afhankelijk van vooropleiding en 

ervaring. 

De werklocatie is bij onze locatie de Graasj te Roermond. Het betreft een fulltime functie (38 uur) . De 

arbeidsovereenkomst is in eerste instantie voor bepaalde tijd, met bij gebleken geschiktheid uitzicht op een 

contract voor onbepaalde tijd. De horeca cao zal worden toegepast. 

Zie jij een uitdaging in deze veelzijdige vacature?  
 
Neem dan contact op door uiterlijk 13 september 2020 je motivatiebrief én CV te mailen naar  
Nancy Verhoef-Jeucken: personeelszaken@rendiz.nl 
 
Zie ook www.degraasjroermond.nl en www.rendiz.nl voor verdere toelichting over ons bedrijf. 
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