
Restaurant manager  

 

Fulltime – Voorburg  

 
Korte functieomschrijving  

Voor ons restaurant en boutique hotel in Voorburg kunnen wij per direct versterking gebruiken van een 

restaurant manager die aansluit bij ons team.  

 

Ben jij een ervaren horeca-fanaat en deins jij niet terug voor een volle zaak tijdens een drukke lunch, 

diner of een huwelijksfeest? Ben jij een geboren motivator en doe je niets liever dan onze gasten in de 

watten leggen en ervoor zorgen dat ze een met een onvergetelijke ervaring terug naar huis (of hun 

hotelkamer) gaan? Vind je het tof om mee te bouwen aan een jong team binnen een jong maar 

ambitieus bedrijf, dat hard bezig is om door te groeien naar een hoger segment? Dan zijn wij zeker op 

zoek naar jou!  

 

Bedrijfsprofiel  

Central Park is een fine-dining restaurant en boutique hotel gevestigd in het statige rijksmonument 

‘Vreugd & Rust’, gelegen in het gelijknamige park in Voorburg. Central Park ontvangt een fijne mix van 

gasten met uiteenlopende wensen en behoeften. Ons restaurant biedt de gast een totaalbeleving van 

hoge kwaliteit, die matcht bij het prachtige pand, onze hoogwaardige gerechten en de zeer 

omvangrijke wijnkaart. Ook beschikken wij over een aantal mooie ruimtes die wij inzetten voor o.a. 

vergaderingen en private dining. Daarnaast zijn wij een officiële trouwlocatie. We werken met een jong 

team, waar iedereen streeft naar een steeds hoger niveau op alle mogelijke facetten binnen het 

bedrijf.  

 

Wat zoeken wij in jou?  

In jouw rol ben je vanzelfsprekend verantwoordelijk voor alles dat te maken heeft met het restaurant 

binnen Central Park en je werkt nauw samen met je collega’s van de Front-Office. Je zorgt ervoor dat 

het restaurant en het team elke dag klaar staan voor de lunch en het diner. Je maakt het rooster en 

stuurt het team van de bediening aan. Op de vloer ben je hands-on en werk je mee in het team om 

het onze gasten naar de zin te maken. Je bent altijd bereid om net dat beetje extra te geven en weet 

jouw collega’s mee te nemen in deze gemotiveerde houding. We zoeken iemand met een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel, iemand aan wie wij Central Park ‘over kunnen laten’.  

 

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:  

- Het verwelkomen van gasten voor zowel het hotel als het restaurant.  

- Het aannemen, verwerken en bevestigen van reserveringen en boekingen voor  

zowel het restaurant alsmede het hotel m.b.v. verschillende (digitale) systemen. 

- Het verstrekken van informatie aan onze gasten over onze locatie en de omgeving. 

- Het aannemen van de telefoon en het op de juiste wijze verwerken/ doorgeven van die 

informatie.  

- Voorbereiden van de briefing en de uitvoering voor de start van de lunch en het diner (jij bent 

het aanspreekpunt en gezicht voor de gasten). 

- Het aansturen, controleren en waar nodig bijsturen van stagiaires en de leermeester (Erika 

Selser) voorzien van terugkoppeling ten behoeve van het functioneren op basis van inhoud, 

stagepunten en of opdrachten. 

- Het aansturen, controleren en waar nodig bijsturen van de bedieningsmedewerkers.  

- Het naleven en bewaken van SOP’s.  

- Het vooruitplannen en voorbereiden van zalen aan de hand van de sheets. 

- Proactief mee denken binnen het huidige proces maar ook toekomstgericht met het oog 

kostenbesparing en duurzaamheid is een belangrijk onderdeel. 

- Sales gericht werken en handelen. 

 

 

 

 

 

 



Dus, bezit jij:  

- Affiniteit met fine-dining of het hogere segment horeca;  

- Minimaal 3-5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;  

- Management skills;  

- Een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;  

- Motivatie en een positieve vibe ‘denkt in oplossingen’;  

 

en herken jij jezelf in de volgende zinnen?  

- Je bent gastvrij en haalt energie uit het contact met gasten; 

- Je bouwt graag mee aan een jong bedrijf en weet jouw enthousiasme voor fine-dining uit te stralen 

aan iedereen die bij jou in de buurt komt;  

- Jij streeft altijd naar een hoger niveau en begrijpt wat ervoor nodig is om daar te komen.  

 

Solliciteer op bovenstaande functie door een korte motivatie en jouw CV inclusief referenties te mailen 

naar tamara@centralparkvoorburg.com. Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Bel ons 

op 070 - 387 20 81 en vraag naar Tamara. 
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