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vacature 
          F&B Manager 
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Job title F&B Manager 

Departement Food & Beverage 

Rapporteert aan General Manager 

 

 

Functie 
 

Als F&B Manager bent u verantwoordelijk voor de organisatie van de bediening in het restaurant en 

bar van August. U geeft leiding aan de zaalmedewerkers van zowel de F&B als de Banqueting & 

Events afdeling en motiveert hen om dagelijks een perfecte service te geven. Om deze functie te 

kunnen uitoefenen, bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderstaande 

verantwoordelijkheden (deze lijst is indicatief en is niet beperkend): 

 

Verantwoordelijkheden 
 

• Managen en motiveren van het F&B (restaurant, keuken, bar, ontbijt-) team 

• Rekruteren en opleiden van nieuwe medewerkers 

• Streven naar een optimale gasten-én medewerkerstevredenheid 

• Garanderen van een uitstekende en warme gastenservice 

• Behandeling en opvolging van eventuele klachten 

• Optimaliseren van omzetten 

• Administratieve taken zoals personeelsadministratie en planningen 

• Voorraadbeheer en bestellingen 

• Het bewaken en navolgen van zowel de algemene als de restaurant specifieke 

brand standards 

• Zorg dragen voor efficiënte werkmethoden en procedures en voor de instructie 

daarvan aan medewerkers 

• Bewaken van de efficiëntie van de afdeling en de budgetten, analyseren en 

actualiseren van het verkoopbeleid 

• Nauwe samenwerking met de verschillende departementen binnen het hotel 
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Kwalificaties 
 

Om deze functie succesvol uit te voeren, zijn volgende kwalificaties vereist:  

• Ervaring in een gelijkaardige management rol 

• Gedreven, hands-on manager met oog voor detail 

• Passie voor food & beverage en hart voor gastvrijheid 

• Een enthousiast persoon die met stress situaties kan omgaan 

• Team player met uitstekende communicatie skills 

• Flexibel en bereid om ’s avonds en in het weekend te werken 

• Organisatie en time management vaardigheden 

• Creatief oplossingsvermogen 

 

Wat wij bieden 
 

• Een unieke en inspirerende werkplek met een enthousiast en gedreven team 

• Een verantwoordelijke functie met mogelijkheid tot doorgroeien 

• Ruimte en aandacht voor ideeën en actieve betrokkenheid 

• Aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met de nodige extra-legale voordelen  

 

Interesse? Stuur uw motivatiebrief en CV naar work@august-antwerp.com.  


