Ben jij toe aan de volgende stap in je horeca loopbaan?
Zoek dan niet verder! Vanaf september 2022 hebben wij ruimte voor een

Horeca Co♫ördinator
Aantal uren in overleg

Over ons:
In het hart van De Gelderse Vallei zijn wij een ambitieus theater dat volop in ontwikkeling is. Jaarlijks
ontvangen wij nú al meer dan 50.000 bezoekers bij zeker 250 activiteiten; bestaande uit een sprankelende mix van professionele voorstellingen, arthouse films, verhuringen van regionale gezelschappen
en commerciële activiteiten/events.
Als Horeca Coördinator bij het Schaffelaartheater ben jij de spin in het web tijdens onze voorstellingen
en verhuringen. Je stuurt op de vloer het horecateam bestaande uit oproepkrachten en vrijwilligers aan.
Uiteraard zorg je ervoor dat het onze gasten vanaf het moment van binnenkomen tot aan het
vertrek aan niets ontbreekt.
Wie ben jij?
Gastvrijheid en de Horeca heeft voor jou geen geheimen meer. Je geniet ervan om onze gasten een
onvergetelijke avond uit te bezorgen. Je kan jouw enthousiasme moeiteloos op ons team
overbrengen en neemt letterlijk en figuurlijk het voortouw. Ook vind je het leuk om gevraagd en
ongevraagd je adviezen te geven waarmee we de Horeca en Gastvrijheidsbeleving naar een nog hoger
plan kunnen tillen. Je hebt leidinggevende ervaring en je krijgt er een kick van om samen met jouw
team te knallen!
Wie zijn wij?
Wij zijn gewoon het allerleukste theater van Midden Nederland! In het seizoen 22/23 hebben we een
vol en gevarieerd aanbod van voorstellingen en een goedgevulde verhuurportefeuille. Daarnaast zijn
wij natuurlijk een unieke werkgever. Want waar anders krijg je de kans om voor Richard Groenendijk of
Youp van ’t hek een biertje te tappen?
Wij bieden jou:
Een uitdagende functie in een geweldig team. Een werkomgeving die volop in ontwikkeling is.
Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.
Gunstige en flexibele werktijden.
Een uitstekend salaris, onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering en verdere
arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Nederlandse Podia.
Wil je meer weten of direct solliciteren?
Neem dan contact op met Robin Visser, Hoofd Horeca en Evenementen.
r.visser@schaffelaartheater.nl of bel (vanaf 16 aug. 2022) 06-26026190.
We zien graag je CV en motivatie tegemoet!

