
F&B DIRECTOR HOTEL GROEP 

Regio: Groot Amsterdam (Amsterdam – Amstelveen – Zaanstad – Volendam) 

 

De Raspberry Group zoekt een F&B Director in de regio groot Amsterdam. Wij zijn een snel groeiende 

hotelgroep, welke momenteel bestaat uit 6 hotels en een zelfstandig restaurant cafés: 

- Best Western Amsterdam 

- Best Western Zaan Inn, Zaandam 

- Best Western Plus Amstelveen 

- Hotel Spaander, een Best Western ‘Signature Collection” hotel, Volendam 

- Boutique Hotel Zaan, Zaandijk  

- Boutique Hotel 43, Koog aan de Zaan 

- De Tulp, Amsterdam (Marie Heinekenplein) 

Je wordt verantwoordelijk voor alle F&B outlets in onze hotels en restaurants. Je zult nauw 

samenwerken met de Cluster General Manager en de Operationeel Managers van de verschillende 

hotels en restaurants. Je rapporteert aan de directie van de Raspberry Group.  

Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie? Dan zien wij jou graag binnenkort bij één van onze 

hotels, zodat we je meer kunnen vertellen. 

FUNCTIE  OMSCHRIJVING  

Onze organisatie is fris, eigenzinnig en informeel. Wij doen echter geen concessies ten aanzien van 

gastvrijheid en service voor onze gasten die vanuit de hele wereld bij ons komen. 

Als F&B Director: 

• waarborg je de kwaliteit en hoge mate van gastvrijheid. 

• ben je operationeel verantwoordelijk voor alle F&B outlets. 

• geef je leiding aan de Operatoneel Managers en Chef-koks. 

• ben je continu op zoek naar synergiën tussen de bedrijven en op het gebied van inkoop. 

• waarborg je de kwaliteit en bewaak je de processen en procedures. 

• zie en benut je commerciële kansen. 

• adviseer je de directie proactief in alle F&B gerelateerde zaken en ontwikkel je mede het F&B 

beleid. 

• stel je budgetten en rapportages op. 

• ben je samen met de HR Adviseur actief op het gebied van personeelswerving en coaching. 

• ben je lid van het management team van de groep. 

 

FUNCTIEVEREISTEN 

Voor deze functie vragen wij het volgende: 

• Afgeronde HBO richting  

• Minimaal 5 jaar relevante F&B ervaring 

• Analytisch en zelfinitiatief 

• Zelfstandig maar ook een echte teamspeler 

• Communicatief (in het Nederlands en Engels) 



• Commercieel gedreven 

• Financieel inzicht 

 

 

WAT BIEDEN WIJ? 

Het salaris bedraagt € 5000 bruto per maand (fulltime). Verder kunnen er goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden worden overeengekomen waaronder met korting overnachten in meer dan 4000 

hotels wereldwijd van de BWH Hotel Group.  

Is je interesse gewekt? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Mark Lankveld: mark@raspberry-

group.nl 

 

 

 


