
 

 
ALLROUND PROJECTMANAGER F&B - CONCEPT ONTWIKKELING & CONSULTANCY 

Fulltime – 40 uur/week, start contract in overleg 

OVER ONS  
EME Hospitality Projects (2005) bedenkt, ontwikkelt, implementeert en begeleidt innovatieve F&B concepten voor een 
breed scala aan internationale opdrachtgevers in de hospitality industry. Onze concepten zijn consistent in het creëren 
van een totaalbeleving, uniek, marktrelevant én operationeel haalbaar. Naast het creëren en begeleiden van 
concepten werken we op consultancy basis aan het verbeteren van al bestaande horeca-formules.  
 
Op dit moment werken we aan een aantal bijzondere (inter)nationale projecten voor verschillende opdrachtgevers met 
een unieke visie op de industrie.  

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
Je werkt op dagelijkse basis aan projecten voor verschillende (inter)nationale opdrachtgevers, variërend van een fine-
dining restaurant, (nieuwe) hotelketens, tot aan fast-casual formules en state-of-the-art bedrijfscatering, binnen de 
functie coördinator conceptontwikkeling en projectmanager. Je draagt bij aan het bedenken en ontwikkelen van F&B 
concepten. Ook controleer je de voortgang van projecten en zie je toe op de tijdige oplevering van rapporten en de 
communicatie van projectactiviteiten. Verder ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van relaties 
met (potentiële) leveranciers, partners en opdrachtgevers. Eveneens ondersteun je bij andere activiteiten van EME, 
waaronder de exploitatie van onze eigen onderneming Fratellini Amsterdam en overkoepelend EME Hotspots. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op kantoor en het aansturen van medewerkers.   
 
Van dag tot dag hou jij je verder bezig met: 

§ Het begeleiden en beoordelen van diverse werkdocumenten en lay-outs. 
§ Projectmanagement. 
§ Het plannen, coördineren en uitvoeren van projectactiviteiten en het up-to-date houden van de 

projectdossiers. 
§ Het ondersteunen bij het ontwikkelen van concepten gedurende de verschillende projectfases. 
§ Het ondersteunen bij het leveren van verschillende documenten (output in de vorm van o.a. concept letters en 

manuals) gedurende een opdracht/project. 
§ Het genereren van new business voor EME.  
§ Het contact en ben je het eerste aanspreekpunt namens EME voor opdrachtgevers bij toegewezen projecten. 
§ Het coördineren van en assisteren met de implementatie van F&B concepten. 

 
FUNCTIEPROFIEL 

§ Passie voor horeca, foodservice, F&B. 
§ Je kunt zelfstandig werken.  
§ Affiniteit met operationele aspecten in de horeca. 
§ Leuk en sympathiek, je hebt een goed begrip van wat cool en niet cool is... 
§ Creatief met een oog voor detail. 
§ De woorden analytisch, ondernemend, punctueel en innovatief herken jij jezelf in, daarnaast ben je 

organisatorisch sterk. 
§ Werkt graag zelfstandig aan taken, is geconcentreerd en georganiseerd. 
§ Ambitieuze teamplayer die graag mensen begeleidt en samen brainstormt en communiceert. 
§ Eerlijk, behulpzaam, flexibel en stressbestendig. 
§ Professioneel in communicatie: mondeling & schriftelijk, Nederlands & Engels.  
§ Neemt verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. 
§ Trend bewust, nieuwsgierig, commercieel en innovatief. 
§ Vertrouwd met het MS Office pakket: Excel, Word, PowerPoint, Pages. 
§ Kan zich verplaatsen zich in de klant of opdrachtgever en bouwt graag relaties op.  
§ Affiniteit met F&B conceptontwikkeling en (hospitality) consultancy. 

 
 
 
 
 
 



OPLEIDING / ERVARING 
§ Je hebt een relevante afgeronde Hbo-opleiding zoals Hotelmanagement, Food & Business, Event, toerisme & 

horeca.  
§ Aantal jaar operationele / management ervaring in de horeca of ervaring in een andere relevante sector.  
 

 
WAT BETEKENT DIT VOOR JOU? 
40 uur per week bezig zijn met de toekomst van hospitality, leuke collega’s en een marktconform salaris. We zijn een 
klein bureau met veel ervaring, een groot netwerk, een platte organisatiestructuur en een sterke teamspirit. Binnen het 
team ontwikkel je je snel en is er een focus op samen presteren, je zal hierbij veel verantwoordelijkheid hebben. Ben je 
al meerdere jaren actief op de arbeidsmarkt of zit je aan de start van je carrière? Wij komen graag in contact met jou!  
Hierbij gaan we niet over een nacht ijs.  
 
Enthousiast en 100% zeker dat deze functie jou op het lijf geschreven is? Dan drinken wij graag een kopje koffie met 
jou!  
Mail naar michael@eme-projects.com 
Website https://www.eme-projects.com  
 
 
 
 


