
 

 

 
 
 
 
 

 
 

LOCATIEMANAGER AMSTERDAM (38 UUR) 

Over 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. 

Hoe ziet jouw rol als locatie manager eruit?                                                                 
Als locatiemanager ben jij verantwoordelijk voor onze locaties in een kantoorpand. Je bent het visitekaartje 
voor Vascobelo en voor de huurders in het pand. Je bent verantwoordelijk voor de receptie, 
personeelsbeleid, inkoop en je rapporteert aan jouw clustermanager. Verder ben je medeverantwoordelijk 
voor het organiseren van events binnen het kantoorpand. Als onderdeel van Vascobelo streef je ernaar om 
iedereen zo fantastisch mogelijke service te bieden.  

Wie ben jij?                                                                                                            
Je wilt graag werken bij het hardst groeiende koffiebedrijf binnen een jong en energiek team. Je bent tussen 
de 32 en 38 uur per week inzetbaar en hebt een representatieve uitstraling. Daarnaast ben je gastvrij 
ingesteld, heb je oog voor commerciële kansen en voel je je thuis binnen de look en feel van Vascobelo. Je 
houdt ervan om iets te bouwen maar ook om iets te behouden. Gasten komen terug voor jou om een 
praatje te maken en de lekkerste koffie te drinken. Vascobelo houdt ervan om mensen blij te maken en 
daarom zoeken wij mensen die daarvan energie krijgen. Tot slot beheers je de Nederlandse taal goed 
(Engels is een pré) en ben je woonachtig in de omgeving van Amsterdam. 

Wat bieden wij jou? 

1. Een baan waar jij je passie voor gastvrijheid helemaal in kwijt kan 
2. Je start elke dag met de beste koffie 
3. Een afwisselende baan, waar je taken verschillende tussen horeca- en receptiewerkzaamheden 
4. Toegang tot de Vascobelo Academy met online- en praktijktrainingen 
5. Doorgroeimogelijkheden  
6. Data gedreven en innovatief werken door onze real time managementinformatiesystemen  

Vascobelo bied 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.  


