WI J Z O E K E N J O U!
DE COOLSTE STORE MANAGE R!

Een dag in Nieuw Kijkduin is niet compleet
zonder een bezoek aan Bella’s Ice & Candy
Store. Een verkoelend ijsje op een warme
stranddag of een kop warme chocolade tijdens
het uitwaaien in het najaar. Bij Bella’s waan je
je als een kind in een snoepwinkel. Hier koop je
alles wat zoet en lekker is. Vers schepijs,
chocolade, wafels, milkshakes & de lekkerste
candy uit ware orgel-tubes. Geniet van dit
spektakel bij Bella’s binnen, op het terras of
neem het mee naar het strand!
Bella’s Ice & Candy Store is ontworpen in
samenwerking met Studio Job en heeft een
‘American Retro’ uitstraling met een moderne
design twist. Het is gevuld met iconische
Studio Job ontwerpen, je kunt er bijvoorbeeld
een reeks aan bubblegum-lights bewonderen,
een ‘custom made’ bronzen kassa en ‘the
waffle couch’.
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Je voornaamste doel is het realiseren van een optimale
medewerkers- en gasttevredenheid en een positieve
omzetontwikkeling. De functie van Storemanager is veelzijdig,
onderstaand een overzicht van de belangrijkste taken en
verantwoordelijkheden:
• Het inspireren en motiveren van de medewerkers om samen een
optimale omzet en het beste rendement uit de store te halen;
• Trainen van de medewerkers
• Het positief beïnvloeden van de gasttevredenheid;
• Het aandragen van verbeteringen en in samenspraak met de
eigenaar opstellen van verbeterplannen;
• Creëren van leuke acties om zo een optimale omzet te behalen
• Waarborgen voor de juiste uitstraling en hygiëne van de winkel
• Voorraad management en inkoop
• En natuurlijk actief meewerken in de winkel
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• Je hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan in een soortgelijke
functie in de horeca
• Je hebt (aantoonbaar) MBO+ werk- en denkniveau
• Je bent flexibel
• Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en hebt een
goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent woonachtig in (de directe omgeving) van Den Haag
• Full time beschikbaar vanaf 1 januari 2022
Wat bieden we je?
• Een rol met veel verantwoordelijkheid
en ruimte voor creativiteit
• Een goed salaris
• Doorgroeimogelijkheden
• Maximaal 25 vrije dagen (op basis van fulltime dienstverband)
•(Interne) opleidingen, trainingen en persoonlijke begeleiding
• De kans om bij een ambitieuze
en snelgroeiende organisatie te werken
• Een enthousiast team met leuke en gepassioneerde collega's
• Een gezellige en uitdagende werkomgeving
• Een unieke werkplek in Den Haag met het lekkerste ijs
van Nederland.
Een functie met veel zelfstandigheid en ruimte om jezelf te ontwikkelen en je skill-set verder uit te breiden. Bella’s is een groeiend
bedrijf en is opzoek naar iemand die klaar is
om met ons mee te groeien!

Interesse?! Solliciteer nu via
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