VACATURE

HOOFD HORECA (M/V), 30 uur, vanaf 01-09-2017
P60 is het podium voor pop, cultuur en visuele kunst in Stadshart Amstelveen.
We organiseren jaarlijks zo’n 200 activiteiten (popconcerten, clubevents, workshops, open
podium, internationale uitwisselingen) die gemiddeld 50.000 bezoekers trekken.
Daarvoor hebben we een concertzaal (600 staanplaatsen), een foyer, een (eet)café en drie
oefenruimtes. Talentontwikkeling is voor ons een focus punt.
We werken met een gemotiveerd klein team (8 fte) en 70 betrokken vrijwilligers.
Schoonmaak, security en ICT worden extern ingehuurd.
We zoeken een hoofd horeca voor 30 uur per week vanaf 1 september 2017.
Werkzaamheden
Je organiseert alle horeca zaken (inkoop, verkoop, service, administratie) voor een optimale
sfeer en omzet, die in goed evenwicht is met de programma-activiteiten binnen de formule
profit-for-non-profit. Je werktijden zijn onregelmatig maar meestal dinsdag,
donderdag/vrijdag/zaterdag avond/nacht.
Je maakt de roosters en geeft gemotiveerd empathisch leiding aan alle horeca medewerkers
(drie bars, garderobe, kassa’s, keuken, security).
Je zorgt voor hygiënisch schone ruimtes, apparatuur en inventaris en je houdt toezicht op
naleving ARBO voorschriften en bedrijfshulpverlening.
Je werkt samen met programma, productie, planning, promotie en projecten aan
innovatieve en duurzame kwaliteitsontwikkeling.
Eigenschappen
Je hebt affiniteit met jongeren, muziek en cultuur in het algemeen.
Teamwork, serviceverlening, klantgerichtheid en hygiëne vind je vanzelfsprekend.
Je hebt goede communicatieve eigenschappen en commercieel inzicht.
Vooral werken in de avond en nacht is geen probleem voor jou.
Je bent stressbestendig en flexibel.
Je hebt heel veel zin om bij ons mooie podium aan de slag te gaan.
Salarisindicatie
Cao Nederlandse Poppodia en -Festivals/Schaal 7/vanaf € 2435 bruto bij 38 uur
Informatie
Over horeca: helma@p60.nl Over P60: gerard@p60.nl en www.p60.nl
Solliciteren? Mail je motivatie en CV naar vacature@p60.nl tot maandag 17 juli 12.00 uur.
De gesprekken zijn gepland op 20 en 21 juli.
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