Vacature Gastvrouw/heer Horeca
Uren
Parttime, flexibel inzetbaar
Zwolse theaters zoekt horecamedewerkers die gastvrijheid hoog in het vaandel hebben
staan.
Wij zoeken enthousiaste gastheren en gastvrouwen voor onze horeca in Café Foyé in Odeon,
Restaurant KEES en de Roof Top Bar in de Spiegel. Ben je flexibel inzetbaar,
dienstverlenend en gastvrij ingesteld? Dan nodigen wij jou uit om de uitdaging aan te gaan in
deze job met flexibele werktijden.
Wie zijn wij?
Zwolse theaters: Schouwburg Odeon en Theater de Spiegel, twee theaters waar vernieuwing,
creativiteit, service en gastvrijheid een belangrijke rol spelen. Zwolse theaters willen het plein
van de stad zijn. Hier ontmoet je en wordt je geïnspireerd. Of je nu naar een voorstelling gaat,
iets wilt eten of drinken of een werkplek zoekt; bij Zwolse theaters kan het.
Het visitekaartje van Zwolse theaters is het horecateam van de Spiegel en Odeon. Je werkt
voorafgaand, tijdens en na de voorstellingen mee aan een perfecte ontvangst en bediening van
onze gasten. Hiervoor verricht je onder andere werkzaamheden achter de bar en in de
bediening in Café Foyé of KEES of onze nieuwe Roof Top Bar.
Wie ben jij?
Jij zorgt dat de bezoeker een fantastische ervaring heeft, zodat ze vaker kiezen voor een
bezoek aan Zwolse theaters. Je bent woonachtig in de omgeving van Zwolle. Je hebt ervaring
met horeca en/of catering. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en
doorzettingsvermogen. Daarnaast heb je een goed gevoel voor service en humor en interesse
in het theater.
Wat bieden wij?
Werken bij Zwolse theaters betekent meewerken aan iets unieks! Je werkt in een enthousiast
en creatief team waarbij elke avond/dag anders is. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de
horeca CAO.
Enthousiast geworden?
Heb je zin om binnen de horeca bij Zwolse theaters aan de slag te gaan? Stuur dan je
motivatie naar sollicitatie@zwolsetheaters.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je
contact opnemen met Kim Gerrits via k.gerrits@zwolsetheaters.nl, tel 038 - 42 77 383.

