
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAAR! 
 
Dit historische pand is gelegen in het hart van de Achterhoek op een mooie centrale locatie. Er zijn in dit horecapand 

11 hotelkamers, een restaurant, diverse zalen en een terras gevestigd. Het concept is eigentijds en verantwoord. Het 

pand is in 2016/2017  volledig gerenoveerd en opnieuw ingericht.  

De producten en de service zijn van hoge kwaliteit, aangeboden in een ontspannen, culturele setting. Iedereen die 

hier werkt, is gericht op kwaliteit, ziet wat de gast nodig heeft en past in de stijl die de Achterhoek vraagt. 

Op de nieuwe locatie is gekozen voor een horeca-exploitatie van 9:00 uur tot 00:00 uur (ontbijt, lunch, diner en 

borrel), zeven dagen in de week. Naast het hotel-café-restaurant is er een terras aanwezig.  

 
 

JULLIE! 
 
Wij zijn op zoek naar een echt horecastel/ondernemersstel in hart en nieren! 

Functie-eisen 

✓ MBO+ opleiding- en denkniveau; 

✓ Leeftijd: 30 – 45 jaar 

✓ Grote passie voor horeca;  

✓ Sterk leiderschap; 

✓ Minimaal 3 jaar ervaring in een leidinggevend functie; 

✓ Affiniteit met de Achterhoek en wonend in de Achterhoek; 

✓ Bekend met horecatechnische aspecten als: calculatiemethodes, gastvrijheidsetiketten, 

leverancierscontracten, personeelsmanagement, enz.; 

✓ Goed oog voor de commerciële invulling en verhuringen; 

✓ Communicatief sterk: zowel ten aanzien van medewerkers alsook  gasten en samenwerkende partners. 

  

GEZOCHT HORECASTEL(m/v) 



 
 

Wat zien wij graag bij jullie?  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT! 
 

✓ Een unieke kans om zelfstandig ondernemer te worden; 

✓ Entree fee van € 50.000;  

✓ Inventaris in bruikleen, herinvesteringen en onderhoud voor eigen rekening; 

✓ Pand wordt gehuurd; 

✓ Je creëert je eigen team; 

✓ Een prachtige en inspirerende werkplek; 

✓ Maandelijks worden de cijfers gemonitord met de aandeelhouders;  

 

HOE! 
 
De sollicitatieprocedure bestaat uit een aantal gesprekken en het uitwerken van een casus.  
Begin met het mailen van je CV en motivatiebrief voor 31 december 2020, naar j.meier@towerhoreca.nl of bel voor 
meer informatie naar Joost Meier: 06-51663706 of Gert van Aalst 06-20735381.  
 

 

 

Sterke benen om 

veel kilometers te 

kunnen maken, want 

dat is horeca… 

Hart voor de zaak; het horeca 

vak is je grote passie, je 

gastvrijheid is  legendarisch.  

Een creatieve, flexibele, 

oplossingsgerichte geest.  

Een glimlach, het liefst 

een brede – een koninkrijk 

voor een glimlach! 

 

Een krachtige rug om 

stressvolle situaties te 

weerstaan. 

Ambitie: je haalt graag het 

beste uit jezelf én de mensen 

waarmee je werkt!  
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