
 
 
 
 
Gezocht:  

Hoofd Horeca (0,8 ft) 

 
 
 
 

Theater Koningshof is dé 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 ook verhuurd voor diverse andersoortige activiteiten; van 
vergadering tot congres in de podiumzaal. Veel is mogelijk. De horeca is geheel in handen van onze 
organisatie. We zien met de huidige aanpassingen in het Atrium nog meer kansen om een groter en 
breder publiek te bereiken én vooral om te zorgen voor een verhoging van omzet. Wij zijn een klein 
en energiek team van vaste medewerkers, aangevuld met een enthousiaste groep flexibele 
teamleden. 
 
Momenteel is Theater Koningshof op zoek naar een leuke, nieuwe collega die leiding geeft aan de 
afdeling horeca. Ben jij de hands-on teamleider met groot gevoel voor gastvrijheid die met flair een 
horecateam laat excelleren en die met creatieve ideeën onze verhuur optimaliseert? Wacht dan niet 
langer en stuur een wervelende sollicitatiebrief waarin je laat weten waarom Theater Koningshof de 
ideale werkplek voor jou is en waarom jij onze droomkandidaat bent.  
 
Ideale kandidaat: 

- Je bent een coachende leider en enthousiasmeert het team naar een optimaal resultaat.  
- Je bent ambitieus, communicatief sterk, flexibel, en kan oplossingsgericht te werk gaan. 
- Je begrijpt de relatie tussen de programmering en verhuurmogelijkheden van Theater 

Koningshof en heeft affiniteit met Maassluis. 
 

Taken: 
- Je bent verantwoordelijk voor de horeca-exploitatie. 
- Je stelt het jaarplan op waarin een maximaal exploitatieresultaat wordt nagestreefd. 
- Je plant en coördineert de organisatie en uitvoering van de horeca activiteiten.  
- Je bent verantwoordelijk voor de personeels- en materialenplanning van de afdeling 
- Je doet inkoop van food en beverage; 
- Je doet calculaties en adviezen in verband met commerciële verhuur; 
- Je voorziet in tijdige informatievoorziening en afstemming met de medewerkers. 
- Je initieert verbeteringen in organisatie van de afdeling. 
- Uitvoering van diensten tijdens evenementen & voorstellingen. 

 
 
 



 
Om deze functie goed te kunnen vervullen, dien je te beschikken over het volgende:  

- een relevante vooropleiding, bv MBO / Hbo (Hotelmanagement); 
- leidinggevende ervaring het liefst in de theater- of evenementenbranche; 
- ervaring met planningssystemen; 
- ervaring met en inzicht in financieel management van horecaprocessen; 
- grote mate van zelfstandigheid; 
- flexibiliteit en teamspirit. 

 
Theater Koningshof biedt: 

- salariëring volgens de Cao Horeca Nederland, Hoofd Horeca (referentie chef bediening), 
afhankelijk van ervaring (ev. mogelijkheid tot uitbreiden 1ft – flexibel werkrooster) 

- veelzijdige functie in een dynamische organisatie in de theater- en evenementenbranche. 
 
Meer informatie en sollicitatie: 
Mocht je nog vragen hebben over de functie dan kun je deze per mail of telefonisch stellen aan Wim 
Staessens, directeur Theater Koningshof (wim@theaterkoningshof.nl en 010-5911430, bellen kan op 
dinsdag 26 juni tussen 10.00 - 11.00 uur en donderdag 28 juni tussen 16.00 – 17.00 uur). 
 
Meteen solliciteren? Stuur je motivatie en cv met pasfoto naar wim@theaterkoningshof.nl vóór 4 juli 
2018 (ovv sollicitatie hoofd horeca). Kennismakingsgesprekken staan gepland op dinsdag 10 en 
woensdag 11 juli 2018. 
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