Vacature: Horecatopper
Of jij nu 1 of 30 jaar ervaring in de horeca hebt, een horeca-opleiding hebt afgerond of helemaal
geen horeca opleiding hebt gevolgd: wat voor ons telt is dat je het écht leuk vindt om mensen een
geweldige ervaring te bieden. Want dat is de basis van de kwaliteitsstandaard die wij onze gasten
maar wat graag willen bieden. Serieus, je zult hard werken bij Theater Koningshof en ook kwaliteit
moeten leveren. Lange dagen maken. Wisselende diensten draaien. Constant kunnen knallen moet
ècht in je bloed zitten… Daar krijg je uiteraard ook veel voor terug! Je werkt bijvoorbeeld in een
prachtig professioneel theater, bij een stabiele en eerlijke werkgever die ook aan jou denkt en
oprecht naar je luistert. Wil je jouw basis voor een professionele horecacarrière verbreden of wil je
kijken hoe hoog jij de lat kan leggen? Ben jij een frisse gedreven mensen-mens? Solliciteer!
Over Theater Koningshof
Theater Koningshof is dè plek voor culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten van en voor de
gehele Maassluise bevolking.
Naast een brede theater- en filmprogrammering telt het gebouw nog 10 multifunctionele zalen,
geschikt voor cursussen, workshops en trainingen. Bij Theater Koningshof huisvesten diverse lokale
en regionale organisaties en verenigingen, zoals muziek@maassluis, Dancestudio M’Joy en het
Jeugdtheaterhuis, die oud en jong de mogelijkheid geven om eigen talenten te ontdekken of verder
te verdiepen. De goed uitgeruste ruimtes worden verhuurd voor diverse activiteiten; van
vergaderingen, repetities, cursussen en congressen in de podiumzaal of Atrium. Er is veel mogelijk.
De horeca is geheel in handen van onze organisatie.

Wat we je te bieden hebben?
- Salaris conform horeca-CAO.
- Een arbeidsovereenkomst van minimaal 8 tot 24 uur per week.
- Afwisselend werk. Barwerkzaamheden, buffetwerkzaamheden, theaterdiners bedienen,
catering voor congressen, hapjes/drankjes aanbieden voor aanvang en na afloop van de
voorstellingen, bezoekers te woord staan.

-

Totale flexibiliteit in je rooster. Je werkt in de ochtend, in de avond, doordeweeks en in de
weekenden.
Een inspirerende werkomgeving bij een ambitieuze en professionele werkgever.
Een gezellig team, waarin ontwikkelen, hard werken en zeker ook plezier maken centraal
staan.

Wat we van jou verwachten?
-

Je persoonlijkheid is alles: je bent van nature positief, vrolijk, prestatiegericht, streeft naar
kwaliteit en bovenal gastvrij.
Minimaal 1 jaar horeca ervaring; we zoeken personeel dat ons kan helpen ontwikkelen en
verbeteren.
In bezit van getuigschrift sociale hygiëne, is pré
Je bent representatief.
Je beheerst het Nederlands erg goed in woord en liefst ook in schrift.
Je bent stressbestendig; jij houdt je hoofd altijd koel.
Je bent bereid om in de avonduren en/of weekenden te werken.
Je bent minimaal 8 en maximaal 24 uur per week beschikbaar.

Interesse? Stuur een motivatiebrief met cv naar info@theaterkoningshof.nl o.v.v. Horecatopper. Wij
laten je dan zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

