
Senior Bedrijfsleider

Roels, een plek waar al jarenlang mensen samenkomen. Het is een huiskamer ge-
worden van de Bossche inwoner en dat midden in de stad, in het meest gezellige 
straatje van ’s-Hertogenbosch: de Korte Putstraat. Bij Roels wordt nauw samenge-
werkt met buren Côte Bar Bistro en Zoetelief en kennen we een enthousiast team. 
De huiskamersfeer is daarom ook te voelen in de manier waarop het team functi-
oneert. Vol enthousiasme samenwerken is waar we goed in zijn, dus rust en struc-
tuur is wat we waardevol vinden in onze zoektocht naar een Senior Bedrijfsleider.

Team Roels is gebouwd op vertrouwen, respect en plezier. We weten waar we voor 
staan en leven dit ook samen na. Dit maakt Roels ook meer dan alleen een hore-
cazaak. Naast alle aspecten van het vak, vinden we het ook belangrijk om continu 
te blijven leren op sociaal vlak. 
We geloven er namelijk in dat niemand ooit uitgeleerd is en we van iedereen iets 
kunnen leren, dus we leren graag ook van jou.

wie jij bent:

• Je hebt kennis van kwaliteit met betrekking tot HACCP en dienstverle-
nend personeel;

• Je bent georganiseerd en hebt planningsvaardigheden;
• Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten: aansturen, effectief en op 

een natuurlijke manier. Leiding geef je aan het bedieningsteam, dus je 
bent een mensenmens waarbij inlevingsvermogen en inschattingsver-

mogen belangrijk zijn voor ons;
• Je denkt in oplossingen en staat open voor nieuwe initiatieven;

• Je bent gedreven en ambitieus;
• Je bent veerkrachtig en kunt je goed aanpassen naar snel wisselende 

omstandigheden;
• Je bent goed in het informeren van je team over dagelijkse zaken;

• Je tilt het bedrijf naar een hoger niveau;
• Je bent en blijft up-to-date van de huidige ontwikkelingen op gebied 

van gastvrijheid, organisatie en leidinggeven;
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands en je Engels is ruim voldoende.



Primaire arbeidsvoorwaarden:

38 uur contract
Flexibele uren
Verlofdagen

We zijn op zoek naar collega’s met motivatie, skills en inspiratie. Kunnen wij jou 
bieden wat je zoekt? Stuur dan een mail naar rick.netten@cote.nu met CV en 

jouw inzet en kijk op de functieomschrijving naar je competenties. Wij verken-
nen we de mogelijkheden graag in een persoonlijk gesprek.

We beloven dat je er een ongedwongen familie bij krijgt!

 Wij bieden jou een plek waar wij streven naar groei, creativiteit, samenwerking, 
voldoening en gezelligheid! Daarom streven wij naar één team waarin iedereen de 

ruimte heeft om te groeien, of je nu weet wat je wilt of het graag samen met ons ont-
dekt. De mogelijkheden zijn oneindig en we houden dit doorgaans intact d.m.v.een 
personal business coach, functioneringsgesprekken, trainingen en het bieden van 

ruimte voor creatieve ingevingen.

Wat jij gaat doen:

• Je zorgt voor een goede sfeer, kwaliteit dienstverlening en representatieve 
staat van de zaak en het team;

• Je verbetert Roels door het verhogen van de afzetmogelijkheden en het 
verbreden van naamsbekendheid binnen onze doelgroep;

• Je communiceert gepast en zorgt voor vlotte communicatiestromen tussen 
de verschillende afdelingen en posities binnen het bedrijf;

• Je brengt structurele knelpunten in kaart en bespreekt deze; 
• Je geeft leiding aan een relatief jong en enthousiast team en benut de talen-

ten op de juiste manier;
• Je initieert activiteiten, evalueert werkprocessen en verbetert bestaande 

systemen en procedures.
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