
 
 

Voor de groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar een aantal posities binnen het bedrijf. 
Te weten; 

 
Food and beverage manager 

 
Ben jij een ondernemende F&B professional die onze horecafaciliteiten tot een succes weet te 
brengen? Dan zoeken wij jou! Voor onze drie Beach clubs zijn we op zoek naar een F&B manager.  
 
Wie zijn wij? 
Toucan Beach Groep is met haar drie Beach clubs en resort in Curaçao één van de toonaangevende 
ondernemingen op het eiland. Toucan Beach biedt een unieke ervaring in het tropische paradijs en  
ontvangt jaarlijks ruim 300.000 bezoekers met haar locaties  
 
Wat je gaat doen 
De Food & Beverage Manager is verantwoordelijk voor de F&B outlets en stuurt actief op omzet, 
winstgevendheid, groei en kwaliteit. De F&B Manager geeft leiding maar je werkt ook actief mee. Je 
bent dus veelal op de vloer te vinden en je bent een echte gastheer/gastvrouw met een feilloos 
gevoel voor gastvrijheid.  
 
De functie omvat onder meer de volgende taken: 

- Aansturen van medewerkers en zorg dragen voor een goede service en gasttevredenheid; 
- Verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken binnen alle horecagelegenheden;  
- Het waarborgen van een goede kwaliteit en serviceniveau; 
- Behandelen van opmerkingen en klachten van gasten; 
- Maken en onderhouden van roosters en planning; 
- Zorgen voor de implementatie van genomen beslissingen 
- Verantwoordelijk voor de p&l 

 
Ook is de F&B manager de drijvende kracht achter nieuwe concepten en F&B outlets. Een sterke 
aanvulling op het Management Team en een manager die zijn/haar team inspireert en in beweging 
krijgt. De F&B manager rapporteert direct aan de General Manager. 

 
Wie zoeken wij? 

 Minimaal 2 jaar werkervaring in leidinggevende rol 
 Iemand die hands-on is en veel op de werkvloer te vinden is 
 Ervaring in meerdere horecaconcepten 
 MBO+ werk- en denkniveau 
 Ervaring met het opbouwen en professionaliseren van teams 
 Ervaring met zowel keuken als bediening 
 Ervaring met verbeterprojecten en efficiencyverbetering 
 Sterk gemotiveerd om de strengste normen te hanteren op hygiëne en (voedsel)veiligheid 
 Positieve instellingen en ‘can do’ mentaliteit 

 



 
 

 

 Gastgericht en representatief 
 People person! 
 Makkelijk kan aanpassen aan andere omgeving, taal, & cultuur. 
 Passie voor het creëren van glimlachen. 

De startdatum en het type dienstverband: 

De functie is beschikbaar voor een fulltime dienstverband van minimaal 40 uur per week. De 
startdatum wordt in overleg afgestemd. 

Hoe kun je solliciteren op deze functie: 

Vind je plezier in je werk belangrijk, ben je ondernemend, ga je voor resultaat én ben jij diegene die 
onze verwachtingen waar kan maken? Aarzel niet en solliciteer! Mail je motivatie en CV naar 
tiara@toucanbeach.com, en je hoort binnen een week van ons! 

 


