Slot Loevestein is op zoek naar:

Party Manager (m/v, 24-38 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. Maar Slot Loevestein is
meer! Met het kasteel, de soldatenonderkomens, slotgrachten en de natuur rondom de
vesting willen wij bezoekers de historische sensatie bieden van deze eeuw. En natuurlijk
is deze sensatie niet alleen voor onze museumbezoeker, maar ook onze gasten die bij
ons komen feesten, vergaderen of dineren.
Naast onze daghoreca de ‘Taveerne’ ontvangen wij bij Slot Loevestein verschillende
gasten in een van onze stijlvolle ruimtes. De 80e verjaardag van oma, een 50-jarig
huwelijksjubileum, een compleet verzorgde bruiloft voor 125 personen of een zakelijk
congres met 200 bezoekers. Jij draait je hand hier niet voor om en ontwikkelt volop met
ons mee. Wij zoeken een daadkrachtige teamplayer met creativiteit, iemand die graag de
handen uit de mouwen steekt en de afdeling naar een hoger plan tilt. Je bent
representatief, gastgericht, gericht op kwaliteit en in staat om je collega’s mee te nemen
naar het niveau wat wij voor ogen hebben. Natuurlijk denk je mee over de bedrijfsvoering
en lever je input om mee te groeien naar de horecalocatie van de regio!
Functieomschrijving:
Als Party Manager ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en afbouwen
van de verschillende partijen op de diverse locaties binnen de vesting. Hierbij stuur je
een team van horecamedewerkers aan. De juiste inzet van personeel, klaarzetten van
een nette locatie, het plaatsen van bestellingen, het vertalen van draaiboeken naar de
werkvloer, de naleving op kwaliteit, veiligheid en hygiëne maken deel uit van jouw
takenpakket. Wij zoeken iemand die flexibel inzetbaar is en zelfstandig elke partij kan
draaien.
Wij komen graag in contact met je indien je:
- Beschikt over ervaring in de horeca / catering
- Minimaal 21 jaar bent en beschikt over ervaring met het aansturen van een team
- Een inspirerende, enthousiaste, kritische en flexibele instelling hebt
- Fysiek in staat bent om (grote) partijen te draaien
- Beschikt over eigen vervoer
- Een Verklaring Omtrent Gedrag kunt verkrijgen
Wij bieden:
Een afwisselende baan in een divers bedrijf met korte lijnen in de organisatie. Jij maakt
deel uit van de verdere ontwikkeling van onze horeca-afdeling waarin eigen initiatief en
inbreng wordt gewaardeerd. Je neemt deel aan leuke teamavonden, ons jaarlijkse
personeelsfeest en krijgt een aantal vrijkaarten zodat je familie en vrienden je unieke
werkplek kan laten zien! De medewerker treedt in dienst bij een Kolibrie Payrolling, met
Loevestein als opdrachtgever. Salariëring conform Horeca cao.
Sollicitatieprocedure:
Voldoe je aan bovenstaand profiel en heb je serieuze interesse? Stuur een mail voorzien
van CV met pasfoto en motivatiebrief t.a.v. Rick Milius naar info@slotloevestein.nl of bel
voor meer informatie naar 0183-447171. De sluitingsdatum is 3 juni 2019. Hierna zullen
de selectiegesprekken plaats vinden.

