ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER /
BIERFANAAT

WIE ZIJN WIJ?
’t Schouwke is een Gastropub gevestigd in een monumentaal pand
aan het levendige Vrijthof in Hilvarenbeek. ’t Schouwke beschikt hiermee over een unieke formule
waarbij de begrippen ‘gastro(nomie)’ en ‘pub’ centraal staan. Beiden op zichzelf staand, maar tegelijk
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Gastro(nomie)
gastronomie - zgn. ‘hogere kookkunst’
"Van classic pub food tot gastronomische gerechten bereid met de mooiste producten. Wij staan voor
vers, ambacht en kwaliteit!" Alles is met passie bereid, ontwikkeld en uitgezocht. We laten ons breed
inspireren en zijn voortdurend op zoek naar mooie smaken en combinaties.
Pub
Pub - zgn. - ‘public house, sociaal centrum dat vaak het hart van gemeenschappen vormt’
Wij creëren de plek waar eten op niveau feilloos samengaat met een gemoedelijke sfeer. Niet alleen
willen wij een andere beleving geven aan eten, ook willen wij af van het idee dat hoogwaardig eten en
borrelen samen moet gaan met 8-gangen menu's en met linnen bedekte tafels. Wij zijn een plek om je
thuis te voelen, te genieten en te ontmoeten.
Ook zijn wij de perfecte locatie om kennis te maken met de diversiteit van (speciaal)bieren en
brouwerijen. Met negen tapkranen en ruim 80 bieren van de fles is ons assortiment ruim te noemen
en ontbreekt het niemand iets. Naast het vaste assortiment, bieden we daarnaast ruimte voor de
échte speciale biertjes. Hiervoor laten we ons graag verassen door nieuwe en gerenommeerde
brouwers uit binnen- en buitenland.
Kortom; wij zijn een jong bedrijf (we zijn net ‘drie’ geworden) met aanzienlijke ambities en de drang
om te blijven groeien en onszelf te verbeten. Wij zijn op zoek naar een assistent bedrijfsleider die deze
passie, visie en ambities deelt.
WAT GA JE DOEN?
Als assistent bedrijfsleider ben jij hét gezicht van ’t Schouwke, waar wij tevens een leuke kring vaste
gasten mogen ontvangen. Je bent verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken. Jij geeft
leiding aan een hecht team van ongeveer 20 gedreven collega’s en zorgt samen met hen voor een
professionele, maar speelse en dynamische service. Je bewaakt de uitstekende gasttevredenheid,
assisteert ook achter de schermen en bent daarnaast verantwoordelijk voor onze sectie ‘bieren’. Je
hebt een neus voor de nieuwe pareltjes op het gebied van bier, onderhoudt contact met brouwerijen
en leveranciers en koopt in.
WIE BEN JIJ?
Je bent een enthousiaste en oprechte persoonlijkheid die tegelijkertijd met een kritische blik naar
dingen kan kijken. Je bent gemotiveerd, gepassioneerd maar bovenal kun jij gasten ‘lezen’ en jouw

gedrag afstemmen op hun wensen en behoeften. Oprechte interesse, aandacht, inlevingsvermogen en
empathie; dat is waar jij in uitblinkt. Daarnaast beschik jij over:
• Een groot verantwoordelijkheidsgevoel wat betreft de tevredenheid van de gast, de
tevredenheid van het team en de aansturing van het team
• Een representatieve uitstraling en een toegankelijke persoonlijkheid
• Goede communicatieve vaardigheden
• Een proactieve, dienstverlenende en behulpzame houding
• Een flexibele instelling
WAT BRENG JIJ MEE?
• Je hebt MBO werk- en denkniveau
• Je bent in het bezit van Sociale Hygiëne en het diploma Leermeester, of je bent bereid deze te
halen
• Je bent 32 - 38 uur per week inzetbaar. Exact aantal uren in overleg.
WAT BIEDEN WIJ?
Je gaat een veelzijdige functie bekleden waarbij voldoende ruimte is voor eigen initiatieven,
persoonlijke ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden. Je kunt jezelf ontwikkelen binnen in een
veelzijdige functie binnen een jong en enthousiast team, in een werkomgeving waar geen dag
hetzelfde is. Daar waar wij van jou enige flexibiliteit verwachten, kan je dit van ons ook verwachten.
Een weekenddag per week vrij is bij ons dan ook, buiten vakanties om, de standaard.
Uiteraard bieden we je een salaris passend bij de functie en verantwoordelijkheid.

ENTHOUSIAST?
Ben je enthousiast geworden van deze vacature? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. We
vertellen je graag meer over onze passie en enthousiasme!
Voor meer informatie of een sollicitatie kun je per direct reageren. Dit kun je doen door je motivatie
en CV te mailen naar info@tschouwke.nl t.a.v. Imke Zeebregts. Verder mag je natuurlijk altijd
binnenlopen op onze vestiging aan de Vrijthof 18 te Hilvarenbeek.
CONTACT:
Gastropub – speciaalbiercafé ’t Schouwke
T.a.v. Imke Zeebregts
Vrijthof 18
5081 CA
Hilvarenbeek
013-5053554
www.tschouwke.nl

