
 

  

  

 

Vacature assistent- bedrijfsleider 
 
Functieomschrijving 
Per direct! Zijn wij op zoek naar een gedreven, enthousiaste en gastvrije teamplayers voor 
verschillende zaken binnen de Rebel Horeca Groep. In deze functie ben jij o.a. medeverantwoordelijk 
voor de dagelijkse leiding van zo'n 20-30 medewerkers. Samen met de rest van het managementteam 
ben jij het aanspreekpunt voor zowel collega’s als gasten. Daarnaast fungeer je als gastvrouw/heer en 
zorg je er voor dat alle gasten met een brede glimlach op hun gezicht de deur uitgaan.  
 
Als assistent- bedrijfsleider ondersteun jij de Bedrijfsleider uiteraard direct en het meest. Naast de 
dagelijkse gang van zaken en het bewaken van een uitstekende gasttevredenheid, ondersteun je 
hem/haar ook in andere belangrijke zaken zoals: personeelstevredenheid, roosters en inkoop, training 
& ontwikkeling van je team en het behalen van financiële targets. Samenvattend, als assistent- 
bedrijfsleider speel jij een hele belangrijke rol in het functioneren van jouw gehele team en de 
resultaten van jouw restaurant. 

Even voorstellen 
Rebel Horeca Groep is een dynamische horecaorganisatie. Je vindt de restaurants op verschillende 
locaties in Leiden (FREDDY*S Gastrobar, Einstein, Buddhas, Pakhuis, Aperitivo, Grand Cafe Van Buuren 
en De Bruine Boon) en Amsterdam (Mama Kelly en hidden). Stuk voor stuk unieke zaken met een 
geheel eigen karakter. Met één gemeenschappelijke deler: gastvrijheid. Zeven dagen per week staan 
wij op alle locaties voor je klaar. Van het eerste kopje koffie bij het ontbijt, tot aan dat ene laatste 
drankje na een uitgebreid diner. 

Wat we van je vragen 

 Minimaal 2 jaar relevante leidinggevende ervaring in de horeca.  

 Voldoende productkennis 

 Woonachtig in de buurt Leiden of Amsterdam 

 Flexibiliteit: geen 9 tot 5 mentaliteit, bereid om weekenddiensten te draaien en fulltime 
beschikbaar 

 Je bent gastgericht 

 Hebt een hands-on mentaliteit 

 Je bent een team player met uitstekende sociale vaardigheden 
 
Wat bieden wij jou? 

 Een fijne werkplek met leuke collega’s 

 Een vast salaris 

 Personeelskorting bij alle zaken van de Rebel Horeca Groep 

 Wisselende personeelsacties 

 Personeelsfeesten 

 Gratis sporten met je collega´s bij Lucky Gym (boksen) & Renaldo (personal trainer) & 
Namaste Yoga 

 Collectieve zorgverzekering via Zorg & Zekerheid met voordelen en extra’s 

 Diverse trainingen 

Ben jij die assistent- bedrijfsleider die we zoeken? 
Je kunt op deze vacature reageren door een mail te sturen naar vacature@rebelhoreca.nl , loop even 
langs of surf naar onderstaande link en solliciteer via: https://www.rebelhoreca.nl/werken-bij-rebel/  
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