
 

 

Ben jij gastvrouw/heer in hart en nieren en wil je een afwisselende baan op twee locaties en beide 
gevestigd in Zwolse theaters (Odeon en de Spiegel)? 

 
 

Zwolse theaters zoekt per direct  

Eerste assistent horecamanager voor locatie Café Foyé 
(38 uur) 

 
De horecagelegenheid bestaat uit twee locaties, gevestigd in Odeon en de Spiegel met de horeca 
functies Café Foyé, KEES en de Roof Top Bar. Deze locaties zijn het plein van de stad, gericht op 
ontmoeten en inspireren. Er zijn ruim 400 voorstellingen en 200 evenementen per jaar. Daarnaast is 
er de mogelijkheid om de horeca te bezoeken voor lunch, diner, borrel of om er even te werken. 
 
Ben jij een teamplayer? Weet jij wat aanpakken is en denk je in oplossingen? Vind je het leuk om een 
team aan te sturen? En hoe jij ervoor zorgt dat jouw team optimaal presteert en ben je 
geïnteresseerd in theater? Dan is deze functie echt iets voor jou! Wij zijn op zoek naar een eerste 
assistent horeca voor onze locatie Café Foyé. Deze functie vraagt om professionaliteit, ambitie en 
enthousiasme. Daarnaast vragen wij dat je gastvrij, stressbestendig, flexibel en initiatiefrijk bent. Als 
jij deze eigenschappen bezit, dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Wat ga je doen? 
Als eerste assistent horecamanager ben je verantwoordelijk voor: 

 het toewijzen van werkzaamheden en het geven van instructies; 

 inkoop en rapporteren van omzet etc.; 

 het opstellen van werkroosters; 

 je rapporteert aan de operationeel manager horeca; 

 je bent het aanspreekpunt van de horecamedewerkers; 

 en je bent in staat om het team te motiveren en samen doelen te behalen. 
 
Functie-eisen 

 bij voorkeur een (afgeronde) relevante horeca-opleiding en werkervaring; 

 inzicht in de voorschriften van de sociale hygiëne; 

 een enthousiaste en communicatief sterke uitstraling; 

 een proactieve houding en representatieve uitstraling; 

 een gastgerichte houding en instelling; 

 enige ervaring als leidinggevende; 

 interesse in theater; 

 een teamplayer die medewerkers kan motiveren en stimuleren. 
 
 
 



 

Wat bieden wij? 
Een uitdagende werkomgeving in een culturele ontmoetingsplek waarbij je samen met een creatief 
en enthousiast team een bijdrage levert aan de uitstraling van de horeca van Zwolse theaters én 
natuurlijk ook van het theater. Het is een baan die afwisseling en verantwoordelijkheid biedt. Het 
gaat om een dienstverband voor 38 per week met goede arbeidsvoorwaarden, conform cao horeca. 
 
Interesse? 
Stuur een email met je cv en je motivatie op naar Zwolse Theaters: t.a.v. Kim Gerrits, HR-adviseur, 
sollicitatie@zwolsetheaters.nl. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Nadia 
Janson, eerste assistent horecamanager KEES, via telefoonnummer 038 – 427 738 2. 
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