Vacature horecamedewerkers
voor De Nieuwe Liefde
op oproepbasis
Rode Hoed, Felix Meritis, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater zijn vier ‘cultuurhuizen’ met elk een
eigen identiteit, oorsprong en plaats in Amsterdam, verenigd in Amerpodia B.V. In deze toonaangevende
centra komen kunst, debat en zingeving samen. Tevens doen de cultuurhuizen dienst als ‘full service
evenementenlocatie” om mede dankzij deze inkomsten de culturele programmering te financieren.
Per september 2017 zijn wij bij De Nieuwe Liefde weer op zoek naar medewerkers voor ons jonge horeca
team. De horeca-afdeling faciliteert zowel de publieksprogrammering als de diverse evenementen die
door derden in De Nieuwe Liefde worden georganiseerd. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van
biologische, scharrel- en fair trade producten.
Profiel:
•

Aantoonbare ervaring in de bediening.

•

Ervaring met keukenwerkzaamheden is niet noodzakelijk, wel een pré.

•

Affiniteit met visie en doelstelling van De Nieuwe Liefde strekt tot aanbeveling

•

Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een vereiste.

•

Tijdens je dienst ben jij het visitekaartje van ons theater. Je bent gastvrij, proactief, ziet er 		
verzorgd en representatief uit.

Wij bieden:
•

Een leuke baan in een klein team waarbij je samen verantwoordelijk bent voor de horeca en de
beleving van de bezoeker.

•

Wisselende diensten, die ongeveer een maand van te voren worden uitgezet. Vanwege verschillen
tussen de seizoenen en wensen van opdrachtgevers zullen we de ene maand een groter beroep op
je doen dan de andere.

•

Het kan voorkomen dat we je naast het werk bij De Nieuwe Liefde soms ook vragen om in te vallen
bij onze andere cultuurhuizen.

•

Salariëring op basis van leeftijd en ervaring

Dit werk kan goed gecombineerd worden met een studie.
Graag per mail je interesse toonbaar maken voor 31 augustus bij Matthijs Hortensius, horecamanager:
matthijs.hortensius@amerpodia.nl
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