
 

Assistent Bedrijfsleider DOWN TOWN gourmet market 

DOWN TOWN gourmet market is een bruisende service foodhall midden in het centrum van 
Eindhoven. De foodhall bestaat uit 21 foodconcepten en twee centrale bars. Wij als DOWN TOWN 
gourmet market BAR zijn verantwoordelijk voor de algemene service en de verkoop van de dranken. 
Als Assistent Bedrijfsleider doe je dit samen met een team van +/- 60 collega’s.  

Samen met je collega assistent bedrijfsleider verdelen jullie de taken en bewaken jullie de voortgang 
en kwaliteit van alle werkzaamheden. Wij zoeken dan ook iemand die in staat is om enerzijds 
service/kwaliteit en anderzijds omzet/kosten en personeelstevredenheid te combineren. Ook heb je 
een behoorlijke dosis punctualiteit en een goede uitstraling die bijdraagt aan de gastvrijheid die we 
naar onze gasten willen uitstralen. Met enthousiasme weet je het huidige team en de gasten mee te 
nemen in de totaalbeleving. Je kunt het overzicht over het grote geheel behouden zonder je oog en 
aandacht voor detail te verliezen. Door je ervaring heb je een heldere en frisse kijk op gastvrijheid. 
Tevens weet je als onderdeel van het managementteam Down Town Gourmet Market te 
vertegenwoordigen bij groepsreserveringen, inspiratietours en overige stakeholders.  

Functie eisen: 

• MBO/HBO werk- en denkniveau;  
• SVH Diploma;  
• +/- 2 jaar aantoonbare leidinggevende werkervaring is een must; 
• zelfstandig, structureel, taak- en mensgericht, kostenbewust, representatief en 

communicatief;  
• creatief, vernieuwend en op de hoogte van de nieuwe Horecatrends; 
• woonachtig in Eindhoven of in directe omgeving van Eindhoven; 
• fulltime beschikbaar en flexibel inzetbaar. 

Wij kunnen het volgende bieden: 

• Een prettige informele werksfeer met ruimte voor eigen inbreng;  
• beloning in overeenstemming met opleiding, ervaring en resultaten; 
• een baan met veel verantwoordelijkheden en met uitzicht op een vast dienstverband.  

 

Heb je interesse en ben jij de geschikte kandidaat? Stuur dan een motivatie en je C.V. naar 
kevin@downtowngourmetmarket.com dan nodigen wij jou graag uit voor een 
eerste kennismakingsgesprek.  

 


