Gastvrije horecamedewerkers theater/evenementen m/v
Er vinden heel wat onvergetelijke concerten, fantastische evenementen en
bijzondere bijeenkomsten plaats in ons theater en onze evenementenzaal. Om dit
allemaal in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar:
Wat ga je doen
We staan te trappelen om te starten met het nieuwe theaterseizoen en onze gasten
weer compleet in de watten te leggen en te laten genieten van vele bijzondere
avondjes uit. Wanneer je tijdens één van de voorstellingen aan het werk bent, zorg je
voor een hartelijk ontvangst, wijs je gasten de weg binnen ons mooie theater,
begeleid je hen naar hun plaatsen en voorzie je ze van een heerlijk hapje en drankje
voor en na de voorstelling en tijdens de pauze.
Aan de andere kant is daar onze evenementenzaal waar héle vette feestjes
plaatsvinden! We vinden het belangrijk dat onze gasten hier vanaf het moment dat ze
binnenkomen totdat ze naar huis gaan volop kunnen genieten. Wanneer je bij één
van onze evenementen aan het werk bent, bezorg je onze gasten de avond van hun
leven. Je ontvangt onze gasten, tapt een biertje, schenkt wijn in, serveert hapjes en
zorgt voor het op- of ombouwen van onze evenementenzaal.
Veel werkzaamheden vinden plaats in de avonduren en in de weekenden maar
overdag is er ook regelmatig iets te doen waarbij we je hulp goed kunnen gebruiken.
Dus ben jij een paar uur (of juist heel veel uur) per week beschikbaar? Zoek je een
bijbaan? Een parttimebaan? Een fulltimebaan? Vaste uren? Flexibele uren? Als jij de
gastvrije horecamedewerker bent die onze gasten laat genieten van bijzondere
avondjes uit of van een spetterend feest, dan willen is het allemaal bespreekbaar!

Wat breng je mee
- Je bent ouder dan 18 jaar
- Je bent beschikbaar in de avonduren en weekenden (en soms ook overdag)
- Je bent vriendelijk, gastvrij en houdt ervan het mensen naar hun zin te maken
- Je bent flexibel, enthousiast en representatief
- Je weet wat gastvrijheid inhoudt
- Je houdt het hoofd koel in drukke tijden
- Jij bent die fijne collega met wie iedereen graag werkt
- Je weet van aanpakken- Horeca-ervaring vinden we fijn
Wat bieden wij jou
Een leuke baan vol afwisseling, elke dag, elke voorstelling en elk evenement is
immers anders! Daarnaast bieden we je een gezellig team met leuke collega’s en
veel flexibiliteit. Uren plannen we altijd in overleg met jou in. Er is ontzettend veel
mogelijk. En tot slot, niet geheel onbelangrijk, bieden we je een marktconform salaris
met prima arbeidsvoorwaarden.
Benieuwd naar je potentiële nieuwe werkplek?
Neem dan eens een kijkje op www.markantevents.nl voor foto’s en een 360° film.
Solliciteren
Ben jij op zoek naar een baan met flexibele of vaste uren? Dan nodigen wij jou graag
uit voor een kennismaking. Stuur je motivatie naar sollicitatie@markantuden.nl onder
vermelding van HORECAMEDEWERKER en het aantal uren dat je per week
beschikbaar bent. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Timmers
op telefoonnummer 0413 – 256110.

