VACATURE: OPERATIONAL MANAGER (m/v)
Slow Cabins ontwikkelt en verhuurt zelfvoorzienende eco-design cabins in de natuur op
geheime locaties dichtbij de grootsteden (< 2 uur reistijd). Het bedrijf helpt gestresseerde
stedelingen en drukbezette millennials te onthaasten en terug te keren naar het trage ritme
van de natuur.
We zijn op zoek naar een getalenteerde en ambitieuze collega (m/v) met ervaring in en
passie voor het dagelijks beheer & voortdurend verbeteren van de Slow Cabins organisatie.
Meer info via www.slowcabins.be.
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FUNCTIE OMSCHRIJVING

In deze sleutelpositie (voltijds 38 uur/week of deeltijds 30,4 uur/week) ben je verantwoordelijk voor
het reilen en zeilen van alle operationele zaken binnen Slow Cabins. Je leidt de organisatie ‘hands
on’ in goede banen, overstijgt jezelf dagelijks, en motiveert teamcollegae bij het voortdurend
verbeteren van de interne werking.
Je rapporteert aan en adviseert de CEO & Founder bij de dagelijkse werking van het bedrijf alsook
het prioriseren en uitvoeren van bedrijfsrelevante ‘projecten’. Je beheert en optimaliseert de interne
‘operationele’ systemen, processen alsook het algemene kennisbeheer, terwijl je proactief sleutelt
aan de totale Slow Cabins gastenervaring, teamcohesie, rendabiliteit en operationele efficiëntie. Je
ondersteunt het team om structurele uitdagingen op te lossen en helpt de organisatie aan een
gezonde, agiele en performante bedrijfscultuur.
Je bent een geboren ‘leider’ die rust en structuur creeërt in een hoog dynamische ‘scale up’
omgeving met als ultieme doel een optimale gastenervaring en inspirerende werkomgeving te
realiseren. Als operationele ‘duizendpoot’ heb je een ziel voor hospitality, kan je vanuit een ‘big
picture’ perspectief werken, mét oog voor detail en verantwoordelijkheidszin.
2

WIE ZOEKEN WIJ?

De ideale kandidaat is getalenteerd, ambitieus, gepassioneerd en beschikt over:
-

Minimum 3-5 jaar relevante professionele ervaring in de hospitality, hotel, leisure, lifestyle of
aanverwante (complexe) organisaties

-

Een pragmatisch en empathisch leidersinstinct, met een aangeboren talent voor structuur,
kwaliteit en perfectie

-

Een sterke interesse in het voortdurend (data georiënteerd) verbeteren van de gehele Slow
Cabins organisatie

-

Een pro-actieve houding en duidelijke communicatiestijl in het Nederlands en Engels, zowel
schriftelijk als mondeling. Bredere talenkennis is een plus.

-

Stress bestendigheid om ‘hands on’ te kunnen multi tasken zonder zijn/haar focus te

-

verliezen
Een sterke affiniteit met het Slow Cabins concept (eco hospitality, cabins, natuur, ecologie,
slow living, etc.), in combinatie met cijfermatig inzicht en een commerciële ingesteldheid

3

ALGEMENE WERKVOORWAARDEN

Je kan werken vanuit het hoofdkantoor in Antwerpen maar thuiswerk of werk vanuit één van onze
cabins

in

de

natuur

behoort

tot

de

mogelijkheden.

Aantrekkelijke

en

marktconforme

arbeidsvoorwaarden, met kans op verdere doorgroei en ontwikkeling in een snel groeiend en
ambitieus bedrijf. Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@slowcabins.com.

