
 

Locatiemanager 
Voor onze vestigingen in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten zijn wij op zoek naar 
locatiemanagers! Vermeld in je sollicitatie voor welke vestiging je solliciteert.  

Wat ga je doen 

Samen met het gehele team zorg jij elke avond weer voor een goede sfeer bij Pata Negra. 
De gasten vriendelijk te woord staan en een leuke avond bezorgen, is wat jij het liefste doet. 
Jij bent verantwoordelijk voor het succes van de locatie. Je bent het aanspreekpunt voor 
gasten en medewerkers en bent in staat altijd oplossingsgericht te denken. Zonder moeite 
weet jij iedereen duidelijk aan te sturen en zorg jij ervoor dat iedereen op de juiste positie 
staat. Locatiemanager is een uitdagende taak, maar een uitdaging ga jij niet uit de weg! 
Heb je al zin om samen met de andere guerreros te strijden?  

Hoe ga je dit aanpakken? 

Door letterlijk aan te pakken en door gestructureerd te werk te gaan. Je weet in elke situatie 
de rust te bewaren en zorgt ervoor dat je precies weet wat er allemaal gaande is binnen 
jouw locatie. Natuurlijk kun jij de medewerkers enthousiasmeren en zorg jij ervoor dat 
iedereen met plezier op de werkvloer staat.  

Wat breng je mee? 

• Een actieve werkhouding, je steekt je handen graag uit de mouwen  
• Organisatietalent, ook onder druk zorg jij ervoor dat alles is geregeld  
• Leidinggevende vaardigheden, ervaring is geen must, maar je moet wel kunnen 

aantonen je leidinggevende vaardigheden bezit 
• Ervaring in de horeca  
• Een zelfverzekerde en verzorgde uitstraling 
• Enthousiasme! Je kunt je enthousiasme gemakkelijk overbrengen op anderen 

Wat krijg je erbij geserveerd? 

• Salaris conform horeca CAO  
• Vakantiegeld 
• Fooi boven op je salaris 
• Een uitdagende baan waardoor je vergeet dat je aan het werk bent 
• De mogelijkheid om jezelf te verbeteren en ontwikkelen 
• Een leuke en energieke werkomgeving met een gezellig team 

Pata Negra es una fiesta en jij mag je bij dit feestje aansluiten. Al zin om aan de slag te gaan?  

Soort dienstverband: Fulltime 

Deadline sollicitaties: 04-02 
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