
 
 ASSISTENT-MANAGER DEN HAAG (38 UUR) 

Ben jij een echte horeca topper met een grote liefde voor koffie, wil jij onze gasten verwennen met jouw 
gastvrijheid en goede service en heb jij een scherp oog voor commerciële kansen? Dan zoeken wij jou! Ter 
versterking van ons team zijn wij op zoek naar een assistent-manager om van onze Vascobelo locatie in Den 
Haag een daverend succes te maken. 
 
Waar staan wij voor bij Vascobelo? 
Familie De Roeck heeft altijd al een passie gehad voor de beste koffie en richtte het merk Vascobelo meer dan 20 
jaar geleden op. Sindsdien is Vascobelo gespecialiseerd in de hoogste kwaliteit koffie en inmiddels zijn wij 
gegroeid tot een lifestyle brand. Jazz, kunst en geluk zijn deel van ons DNA en dit is overal terug te zien. In onze 
Vascobelo locaties geniet je van de hoogste kwaliteit koffie en de meest verfijnde gerechten, in een authentieke 
en gastvrije omgeving. Daarnaast kun je ook thuis genieten van de beste koffie. 
 
Wat ga je doen? 
Als assistent-manager ben je samen verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de Vascobelo locatie en 
rapporteer je aan jouw clustermanager. Je houdt je bezig met het personeelsbeheer, inkoop, uitstraling van de 
locatie en laat jij gasten de ultieme Vascobelo ervaring ervaren door jouw enthousiasme en liefde voor koffie en 
topproducten.  
 
Wat bieden wij jou? 

1. Een leuk, gezellig en gemotiveerd team om mee te werken. 
2. Het dragen van verantwoordelijkheid over het personeelsbeheer en de programmering van de locatie. 
3. Een baan waar jij je passie voor gastvrijheid helemaal in kwijt kan en de bediening op een positieve en 

energieke manier aan kan sturen.  
4. Elke dag starten met de beste koffie. 
5. Doorgroeimogelijkheden. 
6. Data gedreven en innovatief werken door onze real time managementinformatiesystemen. 

En daarom zijn we op zoek naar jou: 
1. Je ben fulltime beschikbaar, flexibel in werktijden en hebt ervaring in een soortgelijke functie.  
2. Je beschikt over een groot empathisch vermogen, hebt een representatieve uitstraling en bent 

prestatiegericht. 
3. Je bent enthousiast, gemotiveerd en geïnspireerd. Dit merken de gasten, jij zorgt ervoor dat iedereen 

vertrek met een lach op het gezicht.  
4. Je hebt kennis over koffie en alles wat daarbij komt kijken. 
5. Je hebt affiniteit met de keuken en kijk toe of de bedrijfsprocessen gevolgd worden (HACCP e.d.).  

 
Vascobelo biedt je de kans om te werken in een sfeervolle, professionele omgeving met aandacht voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling. Interesse? Stuur dan snel je cv en motivatie naar jobs@vascobelo.be.  


