Jumpsquare – LOCATION MANAGER

Op zoek naar een LOCATION MANAGER
Om ons team in onze vestiging te Wevelgem (regio Kortrijk) te versterken zijn we
op zoek naar een ‘Location Manager’, een echte "horeca-tijger" met ervaring in
zowel operationele, administratieve als leidinggevende functies. Als Location
Manager draag je de eindverantwoordelijkheid en ben je de belangrijkste schakel
in het succes van deze vestiging. Jij zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en
voor het team van medewerkers dat onder jouw leiding valt. Een gedreven
people-manager die bereid is om met zijn team de handen uit de mouwen te
steken en bij te sturen waar nodig.
Jouw takenpakket bestaat uit:
Je hebt de dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid van Jumpsquare
Kortrijk.
Je geeft leiding aan een team van Assistant Teamleaders,
Allround Medewerkers en Jumpmasters.
Je werft nieuwe medewerkers aan (vaste medewerkers en studenten).
Je bent verantwoordelijk voor de lokale marketing, communicatie en
promotie en doet alles om zoveel mogelijk jumpers binnen al onze
doelgroepen aan te trekken.
Je hebt gevoel voor online marketing, dus het is geen enkel probleem om
centraal gestuurde acties te ondersteunen of zelfstandig uit te voeren.
Je onderhoudt contacten met lokale sportverenigingen en andere lokale
partners.
Je onderhoudt contacten met lokale influencers.
Je bewaakt de veiligheid van de jumpers en grijpt in bij gevaarlijke situaties.
Je organiseert activiteiten, bestaande concepten (Mini Jump, Jumpscool,
Jumpfitness, ect) en nieuwe activiteiten/events.
Je houdt de administratie van jouw vestiging secuur bij en stuurt op KPI’s.
Je spreekt je creativiteit aan en bedenkt en organiseert activiteiten die
Jumpsquare Kortrijk nog sterker op de kaart zetten, zowel landelijk als in
jouw regio.

Wat wordt er van jou verwacht?
GEWENSTE VAARDIGHEDEN
Je bent een echte "horeca-tijger" met ervaring in zowel operationele,
administratieve als leidinggevende functies.
Je beschikt over een hands-on mentaliteit.

Je denkt mee in functie van de onderneming.
Je hebt zin voor administratief werk, waarbij nauwkeurigheid voorop staat.
Je bent gedreven en stressbestendig.
Je bent communicatief en kan je uitdrukken in alle landstalen.
Je bent een leider, verzamelt goede mensen om je heen en bouwt een
energiek en gemotiveerd team.
Verantwoordelijkheidsgevoel voor jouw zaak, ook buiten kantooruren en op
momenten dat anderen vrij zijn: je zorgt dat jouw park op-en-top gerund
wordt en een voorbeeld is voor andere Jumpsquare parken (je bent de
laatste die de lichten uitdoet als het moet).
Gevoel voor het creëren van een ongeëvenaarde klantervaring en een
warme, plezierige sfeer: onze jumpers voelen zich welkom en voelen zich
veilig in jouw park.
Interesse in mensen én zaken en de ambitie om jouw eigen vestiging met
efficiëntie en een lach te runnen.
Je bent gewend in een operationele omgeving te werken en bent niet bang
je mouwen op te stropen.
Voedselveiligheid ligt je nauw aan het hart en is één van je stokpaardjes.
Een jonge en creatieve geest: je snapt wat de jeugd denkt en doet en je wil
graag iets toevoegen aan onze bestaande succesformule.
Je genoot minimum een bachelor opleiding en hebt reeds 3 tot 5 jaar
ervaring in een leidinggevende functie.
Affiniteit met leisure/retail is een pré en horeca ervaring is een must.
Als gezicht van de zaak is een verzorgd voorkomen onontbeerlijk.

Wat bieden wij jou aan?
AANBOD

Aantrekkelijk loonpakket – Bovenop je loon krijg je extralegale voordelen,
zoals maaltijdcheques, etc
Veel variatie – Geen enkele dag is dezelfde en je communiceert dagelijks
met verschillende interne collega’s en externe stakeholders.
Stimulerende werkomgeving – Een uitdagende job met een grote
zelfstandigheid in een snelgroeiend bedrijf. Je krijgt alle kansen om jezelf te
ontwikkelen en om door te groeien binnen de Jumpsquare Group.
Werkregime – Je bent flexibel naar overuren en bereid te werken in een
variabel uurrooster. Werken in het weekend (zaterdagen en zondagen) is
geen probleem voor jou. Je werkt gemiddeld in een 38 uren week en bent
tewerkgesteld in Kortrijk.
http://jumpsquare.com

