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FUNCTIEPROFIEL “Directeur Operatie en Locatie” 

 
DATUM 
Amsterdam, 1 september 2020 

 
TITEL FUNCTIE 
Directeur Operatie en Locatie 

 
INLEIDING  
Chateau Amsterdam is een jong bedrijf en gehuisvest in een 1.350 m2 grote loods aan het IJ in 
Amsterdam Noord. Het bedrijf is nu 3 jaar oud en tot nu toe vooral geënt op een productie wens. 
Vintage 2020 zal bestaan uit 20 wijnen verdeeld over 80.000 flessen en daarnaast 80.000 flessen 
Piquette. De komende 3 jaar is het doel vaste grond aan de voeten te krijgen met als resultaat een 
gezonde continuïteit van zaken. Bijzondere uitdagingen zijn de organisatie verder ontwikkelen, meer 
marktgericht werken, een merk bouwen, de verhuizing naar een volgende locatie, het portfolio 
uitbouwen, volume vergroten en de experience /horeca kant verder ontwikkelen. Chateau Amsterdam 
heeft een jaarlijkse groeiambitie van 200%. 
 
De Operationeel Directeur zal het derde MT lid worden naast de oprichter /CEO en de marketing 
directeur /CMO. Waar de oprichter zich met name bemoeit met financiering, groei & ontwikkeling en 
organisatie & juridische zaken, is de marketingdirecteur bezig met de markt te leren kennen en geeft 
hij leiding aan sales, communicatie, pr en creatie. Het wijnmakers team heeft voldoende kennis en 
motivatie om de productie op niveau uit te voeren, maar mist de ambitie om ook de bedrijfsprocessen 
te managen. De Operationeel Directeur stelt zichzelf ten doel om alle groei en ontwikkeling zo te 
besturen dat we voortdurend kunnen blijven groeien in zowel omvang als kwaliteit van zaken. Dit 
betreft een persoon met zowel senior project management skills als wel de drive en 
ondernemers-attitude om ook commerciële doelen op locatie te kunnen managen. Iemand die in deze 
fase ook zijn handen zelf nog vies wilt maken, maar met als doel om de organisatie te helpen 
ontwikkelen die hij of zij uiteindelijk met name zal aansturen. 

 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 

● Is eindverantwoordelijk voor de locatie(s) en de locatie-gebonden omzet en diensten zoals 
verhuur, events en meetings 

● Is eindverantwoordelijk voor het proeflokaal (horecafunctie, winkel en tours + tastings) 
● Is eindverantwoordelijk voor alle (wijn-)productie gerelateerde zaken 

 
PLEK IN DE ORGANISATIE 
 

● Is onderdeel van het managementteam 
● Werkt nauw samen met de algemeen directeur, marketing directeur en het wijnmaak-team 
● Kan optioneel toegang krijgen tot het niveau van aandeelhouder 

RESULTAATGEBIED 

Locatie 

● Het reilen en zeilen op de locatie: facility, verbouwingen, inrichting, onderhoud, hygiëne, 
veiligheid, beveiliging, etc 

● Wanneer een nieuwe locatie gevonden is deze omturnen tot een Chateau 
● Sociale & duurzame agenda locatie opstellen en organiseren 
● Samen met de verhuurverantwoordelijke het concept van verhuur doorontwikkelen 
● Commerciële doelstellingen opstellen, meten, halen en verbeteren  
● Personeel, vergunningen en andere administratieve toebehoren 
● Financiële eindverantwoording voor de locatie-begroting 



Proeflokaal 

● Het horecaconcept inrichtingen en de horeca-eindverantwoordelijke aansluiten; samen met de 
horeca-verantwoordelijke het concept van het proeflokaal doorontwikkelen 

● Commerciële doelstellingen opstellen, meten, halen en verbeteren 
● Samenwerking proeflokaal en de andere gebieden als productie, marketing en verhuur 

optimaliseren 
● Personeel, administratie en kassasysteem 
● Financiële eindverantwoording voor de proeflokaal-begroting 

Productie 

● Samen met het wijn team de organisatie van een jaar-rond wijnmaken optuigen  
● Inrichting en efficiency van de ‘fabriek’ 
● Inkoop van fruit en apparatuur organiseren en administreren 
● Transport optimaliseren 
● Sociale & duurzame agenda productie opstellen en organiseren 
● Efficiency en kwaliteits-doelstellingen opstellen, meten, halen en verbeteren 
● Personeel, administratie en douanezaken 
● Financiële eindverantwoording voor de productie-begroting 

 
Kennis en ervaring 

● Minimaal 5 jaar werkervaring met overlap in taken bij een ander locatiegebonden en /of 
productiebedrijf 

● Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; bij 
voorkeur meer talen ivm de Europese dimensie 

● Kennis en ervaring met Excel en Exact 
● Heeft diepgaande passie voor wijn 

Salaris / FTE 
Samen te bepalen /full time job /vakantiedagen onbeperkt /is woonachtig in of rondom Amsterdam 

Competenties 

● Staat enthousiast in het leven 
● Is commercieel en inhoudelijk gedreven 
● Kan nee zeggen en ja denken 
● Leert snel en wil ook graag leren 
● Is gedisciplineerd en opgeruimd 
● Is creatief en lenig van geest, maar weet ook wanneer koers te houden 
● Kan systemen ontwerpen en mensen hierop doen aansluiten 
● Verzet en plaatst piketpalen 
● Kan zich goed verwoorden en is niet bang voor confrontaties 
● Heeft gevoel voor stakeholder-management 
● Stelt doelen en haalt doelen 
● Weet wat belangrijk is en wat eerst komt 
● Is een echte team player 
● Werkt hard, maar weet ook waar de eigen grens ligt 

 

Reageren op deze vacature kan tot 25 september door te mailen naar remy@chateau.amsterdam. 


