
Vacature Leidinggevende Bediening                  
 

Over ons  

Brasserie No 14 bestaat sinds 2013, en staat sindsdien bekend tot de ontmoetingsplek van Lemmer. Een plek 
waar gasten zich snel op hun gemak voelen, door de warme en sfeervolle inrichting. Brasserie staat ook bekend 
om de prachtige locatie in hartje Centrum aan het water, waar de warmte en sfeer gelijk goed voelt als je 
binnenstapt. Iedereen is welkom voor kopje koffie, lunch, diner & borrel. Hierbij streven wij naar continuïteit in 
onze kwaliteit van producten en service. Brasserie No 14 is en jong, bruisend en hedendaags restaurant die 
graag met de tijd mee gaat. Staat voor werken met verse producten, met eigen bereidingen en specialiteiten 
uit onze keuken.  

Waarom werken bij Brasserie no 14 

Brasserie No 14 is een jong en innovatief bedrijf. We proberen op positieve manier ons personeel te motiveren 
en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. De ontwikkeling van het team staat voorop, waardoor we erin 
geloven dat dit zich ook vertaald in het plezier en service naar de gasten.  We vinden het belangrijk dat 
Brasserie bekend staat als een bedrijf waar jong en oud zich goed kunnen ontwikkelen en veel kunnen leren en 
waar een plezierige werksfeer is. Hierbij is een goede leidinggevende nodig om alles aan te sturen, maar ook 
om te ondersteunen op de juiste momenten.  

Op dit moment zijn ook bezig met onze bovenverdieping te verbouwen, waarbij we de mogelijkheid willen 
creëren om met kleine groepjes en partijen te werken. Dit zal een nieuwe uitdaging worden om dit met het 
team vorm te gaan geven.   

Functie  

Zie jij jezelf al werken als leidinggevende bij één van de mooiste bedrijven in hartje centrum Lemmer? Dan zijn 
wij op zoek naar jou! 

Brasserie No.14 is namelijk op zoek naar een leidinggevende op de vloer. 

Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van ons team. Het belangrijkste doel is om je collega's enthousiast 
te motiveren en er natuurlijk voor te zorgen dat alle gasten zich meer dan welkom voelen! 

Heb jij liefde voor de horeca, geen 9-17 mentaliteit, ben je enthousiast en nieuwsgierig? Kom dan samen met 
ons team en onze gasten mooie ervaringen creëren. 

Wie ben jij? 

- Je hebt ervaring in de horeca en beschikt over leidinggevende kwaliteiten 
- Je bent 32/38 uur per week beschikbaar 
- Je hebt zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden 
- Je bent gastvrij, stressbestendig, collegiaal en je hebt passie voor de horeca 
- Helikopterview, je kan goed overzicht houden en weet waar je moet bijspringen waar nodig is om alles 

zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
- Flexibiliteit: je bent bereid om te werken in de avond, in het weekend en tijdens de feestdagen.  
- Je denkt in oplossingen en niet in problemen.  

Wat bieden wij? 

- Een prettige en collegiale werkomgeving waarin eigen initiatief wordt gewaardeerd 



- Een boven marktconform salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden 
- Een uitdagende functie in een jong & dynamisch bedrijf met ambitie 

Herken jij jezelf in deze vacature omschrijving?  

Dan nodigen wij je uit om snel te reageren met een motivatiebrief, recente foto & cv. 

Soort dienstverband: Voltijds, Vaste baan 

Rooster: 

- Avondwerk 
- Dagdienst 
- Flexibel werkrooster 
- 4-daagse full time werkweek.  

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

- Reiskostenvergoeding 
- Pensioen  
- Kerstpakket  
- Personeelsfeest  

Soorten aanvullende vergoedingen: 

- Fooi 
- Vakantiegeld 

  


