Slot Loevestein is op zoek naar:

Assistent Horeca Manager
(m/v, 32-38 uur p/w)
Slot Loevestein is een van de bekendste kastelen van Nederland. Vooral door de
spectaculaire ontsnapping van Hugo de Groot in een boekenkist, de grootste
rechtsgeleerde die Nederland ooit heeft voortgebracht. Maar Slot Loevestein is meer!
Met het kasteel, soldatenonderkomens, slotgrachten en de natuur rondom de vesting
willen we bezoekers de historische sensatie bieden van deze eeuw. Deze sensatie
willen wij niet alleen de museumbezoeker bieden, maar ook onze gasten die bij ons
komen feesten, vergaderen of dineren.
Naast onze dag-exploitatie de ‘Taveerne’ beschikt Slot Loevestein over meerdere
zalen voor feesten, vergaderingen en partijen. De horeca-afdeling is volop in
ontwikkeling en wij zijn dan ook op zoek naar een Assistent Horeca Manager die de
afdeling naar een hoger niveau tilt. Wij zoeken een echte teamplayer met creativiteit
die er met collega’s de schouders onder zet. Je moet soepel kunnen schakelen
tussen de verschillende horecaniveaus en bent niet bang zelf de handen uit de
mouwen te steken. Je bent representatief, gericht op kwaliteit en oplossingen en de
gast staat bij jou centraal. Je bent in staat om je collega’s te coachen, kunt goed
plannen en organiseren, bent flexibel, hebt oog voor detail en denkt mee over de
bedrijfsvoering. Je legt verantwoording af aan de Horeca en Sales Manager.
Functieomschrijving:
Als Assistent Horeca Manager ben je voornamelijk verantwoordelijk voor het
voorbereiden en uitvoeren van verschillende partijen en events op de diverse locaties
binnen de vesting. Hierbij stuur je een team van horecamedewerkers aan. Onder
andere het zorgdragen voor nette locaties, de juiste inzet van personeel, het in
ontvangst nemen van goederen, bestellingen plaatsen en naleving van kwaliteit,
veiligheid en hygiëne maken deel uit van het takenpakket. Daarnaast kun je ook
ingezet worden in de Taveerne. We zoeken iemand die een voortrekkersrol kan
vervullen. Naast het volledig meewerken op de partijen beschik je over een goede
helicopterview en kun je elke partij zelfstandig draaien. Bij afwezigheid vervang je de
Horeca en Sales Manager.
Wij komen graag in contact met je indien je:
• Beschikt over ruime ervaring in de (evenementen)horeca/catering;
• Minimaal 23 jaar bent en beschikt over ruime ervaring in het aansturen van een
horecateam.
• Een motiverende, enthousiaste, kritische en flexibele instelling hebt;
• Fysiek in staat bent om grote partijen te draaien, waarin aansturing en het
meehelpen van de op en afbouw van partijen een belangrijke rol speelt.
• Beschikt over eigen vervoer;
• Een Verklaring Omtrent Gedrag kunt verkrijgen;
• Onregelmatige werktijden en het werken in weekenden en feestdagen als
positief ervaart.
Wij bieden:
Een afwisselende baan in een zeer divers bedrijf met korte lijnen in de organisatie.
Binnen de plezierige werkomgeving bieden wij ruimte voor eigen inbreng en ideeën.
Je treedt in dienst bij payrolling bedrijf Kolibrie, met Loevestein als enige
opdrachtgever. De salariëring is conform de Horeca cao.

Sollicitatieprocedure:
Voldoe je aan bovenstaand profiel en heb je serieuze interesse, stuur dan een e-mail
met je CV voorzien van een pasfoto en uitgebreide motivatie t.a.v. Rick Milius:
rickmilius@slotloevestein.nl. De sluitingsdatum is 18 juli 2018. Daarna zullen de
selectiegesprekken plaats vinden.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

