
 
 

Wij zijn per maart op zoek naar een bedrijfsleider! 
 

• Heb jij een passie voor koffie, taart, en kaasfondue? 
• Vind jij het leuk om op de vloer te staan, het team aan te sturen 

en zelf mee te werken. Maar draai jij je hand ook niet om voor 
administratieve taken?  

• Heb jij veel verantwoordelijkheidsgevoel en ben je toe aan een 
nieuwe uitdaging? 

• Ben jij 36 uur per week beschikbaar, waarvan altijd één dag in 
het weekend? 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Belangstelling? Loop even binnen voor meer informatie. Of mail je cv én 
motivatiebrief naar info@bakkerswinkelutrecht.nl 
NB.: zonder relevante ervaring nemen we je sollicitatie helaas niet in behandeling. 

 

Bakkerswinkel Utrecht is al jarenlang een groot succes. Je kent vast onze high tea, lunch, huisgemaakte 
scones en taarten en ook ’s avonds de heerlijke Fondue au Fromage.  
 

Wij bieden afwisselend werk binnen een geweldig, divers en gezellig team. 

  



 
Jouw werkdag: 

• Op dagen dat je op de vloer staat ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse 
aansturing van het bedieningsteam en ben je daarnaast aanspreekpunt voor 
gasten en klanten, het keukenteam en leveranciers 

• Je ondersteunt de eigenaar met de dagelijkse gang van zaken, en bij speciale 
gelegenheden, zoals feestdagen, de ontwikkeling van nieuwe producten/menukaart, 
etc. 

• Je ondersteunt onze Chef Keuken en Hoofd Bediening waar nodig 
• Je maakt passende offertes voor groepen en partijen en onderhoudt hiermee het 

contact 
• Je bent mede verantwoordelijk voor de wekelijkse financiële administratie, zoals 

het maken en versturen van facturen 
• Je bent mede verantwoordelijk voor de social media: je beheert de Instagram & 

Facebook accounts en zorgt voor input 
 

Wat vragen wij: 

• Je bent voor minstens 36 uur per week beschikbaar, waarvan altijd één dag in het 
weekend 

• Je hebt ervaring in een soortgelijke leidinggevende functie 
• Je bent gastvrij, flexibel, energiek en kan goed communiceren 
• In het bezit zijn van je diploma Sociale Hygiëne en BHV is een pré! 

 

Wat bieden wij: 

• Een fulltime dienstverband voor 36 uur 
• Een salaris passend bij de zwaarte en verantwoordelijkheid van de functie 
• Afwisseling tussen operationele en administratieve werkzaamheden 
• Afwisseling tussen ‘daghoreca’ en ‘avondhoreca’: vier dagen in de week zijn we 

van 8.00-22.00 geopend 

 

Belangstelling? Mail je cv én motivatiebrief naar info@bakkerswinkelutrecht.nl 


