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Supervisor 
Voor restaurant Klein BREDA zijn wij opzoek naar een enthousiaste Supervisor om ons team te 
versterken. Klein BREDA is het zusje van Restaurant BREDA, maar met een eigen karakter. We serveren 
een Chef’s menu (3, 5 of 7 gangen) met seizoensgebonden gerechten. Met een moderne internationale 
keuken op hoog niveau in een warme, toegankelijke entourage, zijn wij een restaurant van hoog niveau 
dat gastvrijheid en ambiance op één zet. 
 
Restaurant Klein BREDA valt onder The BREDA Group. The BREDA Group is het moederbedrijf van 
Restaurant BREDA, Klein BREDA, Maris Piper, PAINDEMIE, Pita en The Noodle Shop. Al deze bedrijven 
vallen onder de leiding van Freek van Noortwijk, Guillaume de Beer, Johanneke van Iwaarden en Vagarsh 
Mogatseljan.  
 
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 wil aansturen. Daarnaast heb je interesse in écht goed 
eten en mooie wijnen en ben je leergierig! 
 
Wie zoeken wij idealiter? 
• Een echte teamspeler 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 graag meer wil leren over mooie wijnen; 
• Iemand die zich goed verstaanbaar kan maken in het Engels; 
 
Wat bieden wij jou? 
• Een contract op basis van 42 uur (fulltime); 
• Een salaris van €2500,00 per maand (bruto); 
• Hooge fooien, gemiddeld €600,00 per maand; 
• Diverse doorgroeimogelijkheden en trainingsprogramma’s; 
• Een unieke ervaring in een dynamische werkomgeving; 
• 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,-; 
• Onbeperkt en gratis toegang tot een psycholoog via ons mental health program; 
• Korting op je zorgverzekering. 
 
Reageren? 

Ons bedrijf 
Restaurant Klein BREDA 
Utrechtsesetraat 6 
1017 VN Amsterdam 
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Ben jij diegene die wij zoeken, aarzel dan niet! 
Stuur je cv op naar: jobs@bredagroup-amsterdam.com. 
 

 
Supervisor 
For restaurant Klein BREDA we are looking for an enthusiastic Supervisor to strengthen our team. Klein 
BREDA is the sister of Restaurant BREDA, but with its own character. We serve a Chef's menu (3, 5 or 7 
courses) with seasonal dishes. With a modern, international cuisine in a warm, accessible entourage, 
we are a restaurant of a high level that puts hospitality and ambiance first. 
 
Restaurant Klein BREDA is part of The BREDA Group. The BREDA Group is the parent company of 
Restaurant BREDA, Klein BREDA, Maris Piper, PAINDEMIE, Pita and The Noodle Shop. All these 
companies are led by Freek van Noortwijk, Guillaume de Beer, Johanneke van Iwaarden and Vagarsh 
Mogatseljan.  
 
Who are you? 
It goes without saying that you are someone who is passionate about providing a high level of service 
and who would like to manage the team together with the Restaurant Manager. In addition, you are 
interested in really good food and fine wines and you are eager to learn! 
 
Who are we ideally looking for? 
• A team player with an enthusiastic attitude and an eye for detail; 
• Someone charismatic and hospitable, who can have a good conversation with the guests; 
• Someone who is courteous, considerate and well-mannered towards others, both guests and 

colleagues; 
• Someone who would like to learn more about fine wines 
• Someone who can communicate well in English; 

 
What do we offer you? 
• A contract based on 42 hours (fulltime); 
• A salary of €2500,00 per month (gross); 
• High tips with an average of €600,00 per month; 
• Various development opportunities and training programmes; 
• A unique experience in a dynamic work environment; 
• Meals are reimbursed while working; 
• 25% staff discount in all restaurants that are part of The BREDA Group; 
• Annual 9-week wine course worth €530,-; 
• Unlimited and free access to a psychologist through our mental health program; 

Our company  
Restaurant Klein BREDA 
Utrechtsesetraat 6 
1017 VN Amsterdam 
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• Discount on your health insurance. 
 

 
Interested? 
Are you the person we are looking for, do not hesitate! 
Send your CV to: jobs@bredagroup-amsterdam.com. 
 


