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Ons bedrijf 
Restaurant BREDA 
Singel 210 
1016 AB Amsterdam 
 
Assistent-Manager gezocht BREDA 
Restaurant BREDA, inmiddels een begrip geworden onder de Amsterdammers en zelfs daarbuiten, is 
per direct opzoek naar een nieuwe Assistent-Manager! Bij ons begeef je je in een omgeving waar het 
net als thuis voelt, maar dan veel beter. We staan bekend om onze bourgondische sferen samen met 
gastvrije en laagdrempelige, maar hoge kwaliteit service! Met noteringen o.a. in de Lekker500 en 
Gault &Millau (14,5) zijn wij van hoog niveau die gastvrijheid en ambiance op één zetten. 
 
Wie ben jij? 
Vanzelfsprekend ben je iemand die passie heeft om service op hoog niveau aan te bieden en graag 
samen met de Restaurant Manager het team wilt aansturen. Daarnaast heb je interesse in écht goed 
eten en mooie wijnen, heb je ervaring in een leidinggevende functie in de horeca en ben je leergierig! 
 
Wie zoeken wij idealiter? 
• Een goede teamleider met enthousiaste werkhouding en oog voor detail; 
• Iemand die charismatisch en gastvrij is en die een goed gesprek kan voeren met de gasten; 
• Iemand die hoffelijk, voorkomend en welgemanierd is naar anderen, zowel naar gasten als 

collega’s; 
• Iemand die kennis van wijnen heeft; 
• Iemand die zich goed verstaanbaar kan maken in het Engels (Nederlands is een fijne 

bijkomstigheid); 
 
Wat bieden wij jou? 
• Een contract op basis van 40 uur (fulltime); 
• Diverse doorgroeimogelijkheden en trainingsprogramma’s; 
• Een unieke ervaring in een dynamische werkomgeving; 
• Een goed salaris (afgestemd op functie en werkervaring); 
• Maaltijden worden vergoed tijden het werken; 
• 25% personeelskorting in alle restaurants die vallen onder THE BREDA GROUP; 
• Jaarlijks een 9 weken durende wijncursus t.w.v. €530,-; 
• Korting op je zorgverzekering. 
 
Reageren? 
Ben jij diegene die wij zoeken, aarzel dan niet! 
Stuur je cv op naar: jobs@bredagroup-amsterdam.com. 
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