Vacature
Per 1 september 2021 heeft het Munttheater twee vacatures voor een

Coördinator horeca (24 uur)
Functie-inhoud
Als Coördinator Horeca ben je binnen het Munttheater verantwoordelijk voor de gastvrije ontvangst van onze gasten. Je zorgt dat
de publieksruimtes en horecaruimtes gereed zijn voor de ontvangst van gasten, en waar nodig spring je bij. Je bent, alleen of samen
met het Hoofd van Dienst, op de avond van de voorstellingen verantwoordelijk voor onze horeca. Met een team van enthousiaste
servicemedewerkers zorg je voor een perfecte avond voor onze gasten.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je haalt het maximale uit de horeca-exploitatie;
Je stuurt het team aan, motiveert en coacht zodat de gast een optimale horecabeleving krijgt;
Je bent medeverantwoordelijk voor het voorraadbeheer;
Je maakt de dagindeling qua personele bezetting;
Je stuurt op basis van cijfers en productiviteit;
Je bent proactief in gastbenadering;
Je zorgt dat de werkvloer tot in de puntjes is verzorgd;
Je signaleert verbeterpunten en draagt deze aan

Wie ben jij?
Je bent een horecaman of -vrouw in hart en nieren met diepgaande kennis van horeca. Je bent commercieel ingesteld, en dienstverlening zit
in je bloed! Met je enthousiaste en professionele houding weet je als geen ander jouw team te motiveren om het beste uit zichzelf te halen.

Wat verwachten wij van jou?
Als Coördinator Horeca houd je de kwaliteit van de producten, de theaterhoreca en jouw team nauwlettend in de gaten. Je vindt het geen
probleem om op wisselende tijden te werken. Je zorgt voor een correcte afdelingsadministratie. Je werkt nauw samen met collega’s van
de afdeling Evenementen en Verhuur. Je bent samen met het Hoofd van Dienst het gezicht van het bedrijf aan de publiekszijde.
Je hebt minimaal een MBO (liefst horecagerichte) opleiding en minimaal twee jaar ervaring in (coachend) leidinggeven. Je bent in het
bezit van het SVH diploma Sociale Hygiëne, en een BHV diploma is zeer welkom.

Wat bieden wij?
Een afwisselende en verantwoordelijke functie binnen een inspirerende en dynamische werkomgeving. Je salaris is conform schaal 5 van
de cao Horeca. De Coördinator Horeca legt verantwoording af aan het Hoofd Evenementen en Verhuur en vormt samen met de overige
medewerkers en vrijwilligers een klantgericht team.

Hoe solliciteer je?
Mail je CV en motivatie vóór 22 augustus 2021 naar Yvonne Nies, Hoofd Evenementen en Verhuur via y.nies@munttheater.nl. o.v.v.
‘vacature coördinator horeca’. Vragen over de functie kun je via hetzelfde mailadres stellen aan Yvonne Nies. Meer informatie over
de organisatie kun je vinden op www.munttheater.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden van dinsdag 24 augustus t/m donderdag 26
augustus 2021

Code Culturele Diversiteit
Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers zich thuis voelen bij het Munttheater. Wij onderschrijven de Code Culturele Diversiteit
en streven naar een inclusieve organisatie. Ieder talent is welkom, ongeacht afkomst, leeftijd, gender, seksuele geaardheid of
arbeidsgeschiktheid. Wij zijn vooral benieuwd naar jouw persoonlijkheid en hoe jij ons team kunt versterken.

