
 
 
Vacature: Store Manager 
Locatie: Frituur Bossuwé Pottelberg 

 

 
 

 
 
De nieuwste vestiging, Bossuwé Pottelberg, is een hypermodern foodconcept die deel uitmaakt 
van de Group Bossuwé. Momenteel bestaan we uit 4 foodstores en daar komt nu een vijfde bij.  
Om ons verhaal nog sterker te maken, zijn wij op zoek naar enthousiaste teamspelers met een 
overdosis passie voor gastvrijheid. Een operationele topper met aandacht voor details die wil 
meegroeien met onze ambitieuze plannen. Net door die constante groei, zijn we nu op zoek naar 
jou.   

Jij bent iemand die: 

• Gepassioneerd is door gastvrijheid 
• Ondernemingsgezind is 
• In staat is het volledige restaurant te managen, coördineren en te delegeren. 
• Vrienden maakt aan de 2 kanten van de tafel 
• Analytisch sterk is en kan rapporteren naar de directie 
• P&L begrijpt 
• Georganiseerd en gestructureerd te werk gaat en weet wat prioriteit heeft 

Als Store Manager: 

• Ben je het gezicht en de stem van je restaurant. Je bent de SPOC en echte ambassadeur 
van ons uniek concept 

• Ben je analytisch onderlegd en slaag je erin correct en tijdig te rapporteren aan de 
zaakvoerder. 

• Leef en adem je onze Bossuwé waarden en normen uit en breng je deze over naar jouw 
team 

• Ben je een rolmodel en ware leider.  
• Ben je hands-on, inspireer, motiveert en coach je jouw team naar een hoger niveau 
• Streef je naar perfectie, beschik je over een goeie balans tussen het geven van perfecte 

service, het optimaliseren van de productiviteit en het creëren van een positieve sfeer 
binnen jouw team 

• Zet je elke dag je beste beentje voor en werk je aan verbetering/optimalisaties waar 
mogelijk 

• Boost je jouw team om boven de “Customer Expectations” te scoren. 
• Ben je 90% operationeel bezig en 10% met administratie 

Werkschema? 
 
We houden rekening met jouw welzijn. Jouw work-life balans is ook voor ons belangrijk en 
passen we consequent toe voor onze werknemers.  

Oja, wat krijg jij in ruil? 

• Van ons krijg je een aantrekkelijk loonpakket aangevuld met de nodige extra voordelen 
• Je krijgt alle ruimte voor zelfontwikkeling, 
• Vrijheid om je ideeën uit te werken binnen een jong en dynamische business 
• Heel veel ruimte voor initiatief en inspraak, 
• Kans om jezelf te ontpoppen en eventueel nog door te groeien 



• Een tof team met nog toffere collega's,  
• Werken binnen een familiale sfeer, 
• Flexibel werkrooster, 
• Opleiding on the job 
• En nog zoveel meer. 

Kan jij ook al niet popelen om te starten bij ons? Wij zijn ook heel enthousiast om jou te 
ontmoeten! Stuur ons vandaag nog een mailtje naar info@bossuwe.be en wie weet zien we elkaar 
binnenkort bij een bakje friet (of een bakje koffie). 
 
PS: Wij maken graag plezier op het werk, drinken graag koffie en genieten enorm van onze frieten 
en andere snacks. 't is maar dat je weet, mocht je een saaie job zoeken... bij ons zal je die niet 
vinden :).  
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