Restaurant-Manager på BEHOV
BEHOV er det lokale samlingssted i NV og et unikt pizza-koncept, hvor kundeoplevelsen går hånd i hånd med bæredygtighed
og kvalitetsprodukter. Vores produkt er enestående, fordi vores kunder selv skaber deres helt egne favorit pizzaer. Vores
specialitet er byg-selv pizza, men vi serverer også morgenmad/brunch, salater, sandwich, charcuteri og gode desserter, god
kaffe, mikro-bryggede øl, vine og cocktails. Som vores navn signalerer, har vi hele tiden fokus på lige præcis det, vores
gæster har brug for. Vores ambition er at vestliggøre pizza og take-away kulturen og skabe et stærkt brand, hvor BEHOV
bliver synonym med bedre pizza og en bedre kundeoplevelse, både i vores udsalgssteder og ude. Ligesom vores koncept er
vores medarbejdere unikke og bidrager mangfoldigt med erfaring og personlighed til BEHOVs brand. Vi bestræber os altid på
at være anderledes, selvom vi godt ved, at det er nemmere at lade være.
Da vi har spændende planer for mere vækst i den nærmeste fremtid, er vi derfor på udkig efter en Restaurant-Manager med
ledelseserfaring, personligt overskud og hvis karriere og ambitioner passer med de udviklingsmuligheder vi tilbyder. Vi
tilbyder løn efter kvalifikationer og muligheden for at præge sin arbejdstid.
Dine centrale ansvarsområder, udover at være den ledende skikkelse på gulvplan, omfatter:







at inspirere og motivere kolleger
salgs- og kundetilfredsheds fremmende strategitænkning
vagtplanlægning, lagerstyring og bookingsystemet
markedsføring af virksomheden lokalt
udarbejdelse og implementering af personale manualer og træningsmateriale til nye kolleger
bidrag til udformningen af BEHOVs procedurer og standarder.

Dine konstruktive inputs og det kritiske modspil, vi forventer af dig, vil være med til at forme og styrke virksomhedens profil.
Du vil indgå i et tæt samarbejde med en synlig, energisk og støttende ledelsesgruppe.
Skriv til os, hvis du har den relevante baggrund og føler, du er den, vi ikke længere kan undvære!
Send mail til jobs@behovpizza.dk att.: Erol Antreasyan eller ring for yderligere info om stillingen til 51903765.

