
   
                                                                                                                                        

 

 
Het lekkerste fluitje sinds 1814 

 
 

Bedrijfsleider Café L’Espérance  
 
Op zoek naar een functie waar jouw horecahart sneller van gaat kloppen? Wij bieden een 
fantastische werkplek in het centrum van Leiden.  
 
De functie  
Als bedrijfsleider bij Café L’Espérance geef je leiding aan een jong team en run je een van de oudste kroegen 
van Leiden. Je regelt zaken zoals de inkoop, het rooster en de organisatie van eventuele borrels of andere 
evenementen. Ook zorg je ervoor dat het personeel op de beste manier werkt en de gasten zich thuis voelen. 
Daarbij ben je het grootste deel van de tijd achter de bar te vinden en je zorgt dat de bar altijd goed draait.   
 
Café L’Espérance 
Café L’Espérance is een levendige kroeg, waar al sinds 1814 mensen bij elkaar komen om te borrelen, te 
kletsen en te kaarten. Gelegen in het bruisende hart van academisch Leiden aan de Kaiserstraat, is dit 
eeuwenoude café een begrip voor iedere Leidenaar, toerist en passant. Café L’Espérance kent een lange 
traditie van afstudeer- en promotieborrels, maar is ook de gezellige ‘huiskamer’ voor vele trouwe gasten die 
aan de toog genieten van hun fluitje.  
 
Wat wij bieden:  

- Een fulltime functie; 
- Een fijne werkplek in het centrum van Leiden; 
- Leidinggeven aan leuke collega’s bij een van de oudste kroegen van de mooie Sleutelstad;  
- Gezellige borrels en teamuitjes. 
 

 
Wat wij vragen:  

- Relevante werkervaring in de horeca of leisure; 
- Je bent 21+; 
- Kennis op het gebied van alcoholhoudende dranken; 
- Goede communicatieve vaardigheden; 
- Leidinggevende ervaring; 
- Verantwoordelijkheid nemen en afspraken nakomen; 
- Passie voor gastvrijheid en uitstekende service; 
- Geen negen-tot-vijf mentaliteit en bereid om te werken op weekenddagen; 
- BHV en SVH zijn een must 

 
 
Solliciteren?  
Word jij onze nieuwe medewerker? Mail je cv en motivatiebrief naar tony@lesperance.nl en wie weet zien we 
elkaar binnenkort in Café L’Espérance! Heb je eerst nog vragen over jouw toekomstige baan? Dan kun je ons 
bereiken op 06 - 18 89 52 99  
 
 
 
 
 


