
VACATURE TEAMLEIDER HORECA & FACILITAIR  

GRAND CAFE + PIZZABAR LA ROCCA 

 

Ben jij die ambitieuze collega die staat voor gastvrijheid, kwaliteit en teamspirit?            

Werk je met veel plezier in de horeca en kan je deze basiskennis en enthousiasme               

overbrengen op jouw team? Zie jij alles, weet je van aanpakken en communiceer jij              

hierin open en eerlijk? Zoek jij een uitdagende job op een dynamische werkplek?             

Dan kijken we uit naar jouw sollicitatie! 

 

 

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN? 

  

Als Teamleider Horeca + Facilitair ben je verantwoordelijk voor Grand Cafe + Pizzabar La              

Rocca en vallen alle facilitaire zaken van Bouldercentrum RijnBoulder onder jouw hoede. Jij             

waarborgt de gastvrijheid, hygiëne, (in)werkprocessen en kwaliteit van de gerechten en           

drankjes. Je zorgt voor een schone, goed onderhouden en sfeervolle omgeving waar onze             

gasten een heerlijk hapje kunnen eten en drinken. Je maakt onderdeel uit van het              

basisteam van de locatie en geeft functioneel leiding aan horecamedewerkers en je            

begeleidt stagiaires. Doordat je grotendeels zelf meewerkt kan het gehele team met jouw             

aansturing en begeleiding de behoefte en wensen van onze gasten waarmaken! 

 

Je bent verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden: 

 

Personeel & Leerbedrijf 

● Je bent verantwoordelijk voor het rooster van La Rocca en denkt mee over een              

efficiënte inzet van medewerkers. 

● Je stuurt een team van 4 tot 12 horeca- en keukenmedewerkers en stagiaires aan,              

waarbij je ook de beoordelings- en functioneringsgesprekken voert. Daarnaast ben je           

nauw betrokken bij het aannemen van nieuwe collega’s voor in de horeca. 

● Je geeft het goede voorbeeld in wat gastvrijheid is en ziet wat medewerkers nodig              

hebben om hierin te groeien. Met enige regelmaat organiseer je een werkoverleg,            

stel je verbeterpunten aan de kaak. Verder zorg je voor een positieve teamsfeer. 

● Je faciliteert een werkplek waarin iedereen elkaar aan kan spreken en zorgt dat de              

huisregels nageleefd worden. Hierin weet jij een balans te vinden.  

● Je werft, begeleidt en beoordeeld stagiaires voor in de horeca en de facilitaire zaken. 

 

Horeca 

● De Manager Horeca bepaalt het assortiment van de kaarten en zorgt voor de juiste              

prijsstelling. Jij denkt mee en komt met passende suggesties voor jouw locatie. 

● Je bent verantwoordelijk voor de bestellingen, werkt via de HACCP-richtlijnen en           

zorgt dat de sfeer, klimaat en uitstraling van het restaurant altijd goed zijn. 

● Ontvangen en bedienen van gasten, bereiden van warme en koude dranken en            

eenvoudige maaltijden; de kassa bedienen en zorgdragen voor de dagelijkse opmaak           

en afsluiting. 

● Je bent bekend met alle baliewerkzaamheden en kan personeel hierop inwerken 

● Bij bijzondere gelegenheden (evenementen of bijeenkomsten van groepen) zorgen         

voor een arrangement op maat. 

● Je speelt ook in op feestdagen, vakanties, concerten in het Gelredome,           

boulderwedstrijden of andere bijzondere gebeurtenissen.  
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Commercieel & Relatiebeheer 

● Je bent ondernemend en promoot activiteiten, evenementen, bestaande producten         

en diensten onder andere via social media.  

● Je bent het eerste aanspreekpunt voor de verschillende sportverenigingen die          

gebruik maken van de horeca.  

● Je onderhoud het contact met de leveranciers met betrekking tot de horeca.  

● Je onderhoudt het contact met horeca-opleidingen met betrekking tot stagiaires.  

 

Facilitair  

● Onze locatie moet er uitnodigend uitzien voor onze gasten. Een frisse en hygiënische 

omgeving draagt daar aan bij. Je bent eindverantwoordelijk voor het resultaat van 

de schoonmaak (zowel dagelijks als periodiek) van de gehele locatie.  

● Eindverantwoordelijk voor het beheer, coördineren (leveranciers begeleiden),       

plannen van diensten gericht op onderhoud en storingen en het controleren van de             

facturen.  

● Je draagt zorg voor onderhoud van de apparatuur (horeca, kassasysteem, e.d.), 

techniek (kleine klussen, storingen) en overige zaken als beveiliging (alarm, 

bellijsten) en sleutelbeheer. 

● Inkopen van benodigde materialen (schoonmaak, aanvullen EHBO koffer, etc). 

● Aanspreekpunt voor collega’s op facilitair gebied. 

● Verantwoordelijk voor een goede invulling van de schoonmaakprocedures. 

 

Administratie & Financiën 

● Je bent verantwoordelijk voor een wekelijks kloppende urenadministratie van jouw          

medewerkers en administratie met betrekking tot jouw taakgebied.  

● Je volgt de financiële cijfers van jouw verantwoordelijkheidsgebied en acteert hier op            

in samenspraak met de Manager Horeca en Manager Klimcentra. 

 

WAT VRAGEN WE VAN JE? 

 

Wij zoeken een gastgerichte en flexibele collega met ruime ervaring in de horeca. Plannen,              

leidinggeven, organiseren en controleren gaat jou goed af. Je bent een op en top              

gastheer/vrouw die samen met zijn/haar team het verschil gaat maken! 

 

Minimaal vragen we: 

● MBO+/HBO werk- en denkniveau: 

● Ruime ervaring met het werken in de horeca; 

● Ervaring met leidinggeven, plannen en organiseren; 

● Een sociale, enthousiaste persoonlijkheid die het leuk vindt om het gasten naar de             

zin te maken; 

● In het bezit van het certificaat Sociale Hygiëne of de bereidheid deze op korte              

termijn te behalen; 

● De bereidheid om in de avonden en weekenden te werken 

● Competenties; gastgericht, kwaliteitsgericht, samenwerken, plannen & organiseren,       

coachend leidinggeven, resultaatgericht; 

● Commercieel en kostenbewust kunnen denken en handelen; 

● Affiniteit met de (klim)sport is een pré. 

 

 



VACATURE TEAMLEIDER HORECA & FACILITAIR  

GRAND CAFE + PIZZABAR LA ROCCA 

 

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG? 

 

● Een uitdagende functie in een modern restaurant en bouldercentrum; 

● Een werkweek van 40 uur; 

● Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring (indicatie: €2150 - €2500); 

● Pensioenregeling en prestatiebeloning; 

● Reiskosten volgens Handboek Mountain Network; 

● 25 vakantiedagen op basis van een fulltime werkweek; 

● Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen (waaronder die van Leermeester); 

● Onbeperkt klim- en boulderabonnement voor alle MN klimcentra;  

● 20% korting op artikelen van de Mountain Shop en korting op cursussen; 

● De gezelligheid en support van een gepassioneerd team! 

 

WAAR KOM JE TE WERKEN? 

 

Mountain Network is een snelgroeiende en dynamische organisatie met meer dan 30 jaar             

ervaring in de klim- en bergsport. De organisatie heeft 7 klim- en bouldercentra in              

Nederland en een outdoorlocatie in de Belgische Ardennen. Op deze locaties verzorgen wij             

activiteiten, cursussen en groepsarrangementen. Mountain Network is daarnaast wereldwijd         

actief als organisator van ski- en bergsportreizen. 

 

Grand Café + Pizzabar La Rocca bevindt zich in RijnBoulder. RijnBoulder is één van de               

nieuwste bouldercentra van Nederland, gevestigd naast de Decathlon in de Rijnhal in            

Arnhem. Op twee etages is het mogelijk om te boulderen, te trainen en heerlijk te eten.                

Waar ooit grote namen zoals Dire Straits een concert gaven, staat nu een houtgestookte              

pizzaoven van het Italiaanse familiebedrijf Valoriani. De focaccia´s en pizza´s worden           

gemaakt van volkoren Rustica meel dat rechtstreeks uit Milaan komt. De combinatie van             

sport, recreatie en horeca creëert een dynamische plek waar verschillende doelgroepen           

samenkomen. Er is een gezellig team werkzaam met grote affiniteit met de bouldersport en              

de horeca! 

 

MEER INFORMATIE 

 

Herken je jezelf in deze functie en heb je interesse? Wij nodigen je uit om te solliciteren!                 

Mail je CV voorzien van pasfoto en motivatie naar onderstaand adres. Geef in het onderwerp               

aan dat het om de functie ‘Teamleider Horeca en Facilitair La Rocca’ gaat. 

 

Mountain Network 

Marieke Janssen (Manager Horeca) 

Mailadres: personeelszaken@mountain-network.nl 

 

Voor meer informatie over de vacature kan je ook telefonisch contact opnemen met ons via               

tel. 088-1236900. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

https://mountain-network.nl/drukke-openingsdag-rijnboulder/

