KFC, de wereldberoemde Amerikaanse restaurantketen, zet voet op Belgische bodem!
Als approved franchisepartner zet de Benelux Food Group de komende jaren hun schouders onder
de introductie van zo’n 40-tal nieuwe KFC’s in Vlaanderen, Brussel en Nederland. KFC staat garant
voor verse top-kiprecepten met een unieke kruiding, verrassende smaakbommen en klanten met een
glimlach. Decennia lang brengen we al meer dan 12 miljoen klanten, van jong tot oud, elke dag weer
in beroering.
We verwelkomen dan ook graag enthousiastelingen die mee met ons het verschil willen maken.
Verantwoordelijkheid dragen, werken in eigen regio voor een top-brand en dit alles in een unieke
teamsfeer?
Dit en nog veel meer kan bij ons als (m/v):

Restaurantmanager
•
•
•

Run je eigen KFC-restaurant
Motiveer en enthousiasmeer dagelijks tussen 35 en 100 gepassioneerde medewerkers
Streef doelstellingen na zoals groei, omzet, winst en bovenal gasttevredenheid

Ben jij onze nieuwe Restaurantmanager?
Dan ben je een…
• echte hands-on manager met een ondernemersgeest die het centrale beleid weet te vertalen
naar praktische uitvoering op de werkvloer.
• aanstekelijk en enthousiasmerend leidinggevende met relevante ervaring bij voorkeur in
retail, FMCG of horeca.
• organisatorisch talent met zin voor initiatief en actie, bij voorkeur met een hoger diploma.
• iemand die dagelijks het beste in anderen naar boven weet te halen.

Welkom in onze KFC-familie:
Je zal al snel onze fantastische cultuur en unieke teamspirit ontdekken. Waardering voor inbreng
en initiatief staan bij ons voorop. Bovendien groei je mee uit tot het gezicht van een sterk merk en
krijg je volop kansen om mee een prominente rol op te nemen in de verdere uitbouw van KFC.
Uiteraard mag je ook rekenen op de gedegen opleiding en een mooi verloningspakket.

Join us…
en stuur jouw kandidatuur naar solliciteren@goelen.be ter attentie van Pieter Gaukema. Snelle
reactie en discretie gegarandeerd. Voor meer informatie kan je ons tijdens de kantooruren
contacteren op 014/61 57 87.

