BAAI Breda is een mooie plek aan het water waar gasten sinds juni 2019
terecht kunnen voor een heerlijke borrel in de zon, wat lekkers uit de keuken,
maar ook leisure activiteiten en volledige (bedrijfs)borrels. BAAI Breda is samen met o.a. Bootje
Varen Breda, Uit je plaat Breda, Kookstudio Breda en Breda Drijft onderdeel van Groepsuitjes Breda. .
Met een jong en enthousiast team zijn wij het hele jaar druk in de weer om een glimlach te toveren
op de gezichten van duizenden gasten die jaarlijks één of vaak zelfs meerdere keren deelnemen aan
één van onze uitjes of evenementen. BAAI speelt hierin vaak een grote rol als vertreklocatie van de
boten, als locatie voor verschillende activiteiten, maar uiteraard ook als de perfecte locatie waar
menig uitje eindigt met een borrel of een heerlijk zomers diner!
Wat zoeken we in een assistent bedrijfsleider bij BAAI Breda!
De assistent bedrijfsleider van BAAI is de ultieme gastheer! Samen met jouw team ben je
verantwoordelijk voor de beleving van elke gast bij BAAI. Als manager werk je minimaal 32 uur als
manager op de vloer waarin je jouw team aanstuurt, het aanspreekpunt bent voor events en vele
groepen, maar waarin je ook zorg draagt voor een stuk kwaliteitsbewaking zodat BAAI er altijd top uit
ziet! Naast je rol op de vloer, heb je ook uren beschikbaar voor een stukje backoffice en verzorg je de
uitwerking van verschillende events bij BAAI. Denk hierbij aan de VrijmiBAAI, dagen met live muziek,
maar bijvoorbeeld ook een Halloween Night!
Jouw profiel:
- Je bent (bij voorkeur) woonachting in Breda of omgeving;
- Je hebt een afgeronde MBO-4 of HBO opleiding in de richting van horeca of leisure;
- Je bezit over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent een echte gastheer;
- Je beschikt bij voorkeur over je sociale hygiëne en BHV;
- Je bent een echte teamplayer, bent prestatiegericht, hebt ervaring met het managen van een
team en draagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
- Je bent commercieel, flexibel en zet graag dat stapje extra voor de klant;
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een managementfunctie in de Horeca, Leisure of
Eventbranche is een absolute must!

Wij bieden jou:
Een leuke variërende baan in een jong en enthousiast team op misschien wel de mooiste locatie van
Breda. Samen met jouw collega’s doe je jouw uiterste best om onvergetelijke borrels, uitjes of
complete events te organiseren, waar jij vervolgens de verantwoordelijkheid draagt voor de beleving
van de gast! We bieden jou hiervoor een marktconform salaris en doorgroei mogelijkheden. Je krijgt
veel vrijheid om jouw team op je eigen manier vorm te geven en de ruimte om mee te bouwen aan
de verdere ontwikkeling van BAAI. Daarnaast kom je terecht in een jong en gezellig team waar een
borreltje op een luxe sloep, een drankje bij BAAI of een etentje bij Zwart regelmatig voor komt.
We moeten immers wel weten wat we aanbieden aan onze gast!

Interesse in deze mooie functie?
Stuur dan jouw CV en motivatie voor 17 januari naar: ward@groepsuitjesbreda.nl

