Het Huis Utrecht zoekt een Floormanager
(m/v/x, Minimaal 24 uur en maximaal 32 uur per week)
Het Huis Utrecht is een ambitieuze ontwikkelplek voor talentvolle
makers en nieuwe ideeën binnen de podiumkunsten. De organisatie
combineert artistieke inhoud met maatschappelijke betrokkenheid
en sterk cultureel ondernemerschap. Naast talentontwikkeling
produceert Het Huis eigen programma’s, vaak in samenwerking met
diverse (Utrechtse) partners. Tevens zijn we een populaire locatie
voor congressen, workshops en presentaties.
Het Huis heeft de ambitie om dé werkplaats voor de podiumkunsten binnen Nederland te worden.
Wij zoeken:
Een sociaal en flexibel persoon die graag zowel solo als in teamverband werkt. Je deinst niet terug voor een
uitdaging, houdt van aanpakken, neemt verantwoordelijkheid en kan snel schakelen tussen
werkzaamheden. Je lost graag problemen op, bent servicegericht en hebt ervaring in een vergelijkbare
leidinggevende functie. BHV, SH en Haccp zijn gewenst maar niet noodzakelijk.
Wat doe je als Floormanager?
Je verwelkomt onze gasten en bent het eerste aanspreekpunt. Je overziet wat er nodig is om iedereen te
kunnen voorzien in hun behoeftes en stuurt collega’s aan op de uitvoering daarvan. Je bent onder andere
verantwoordelijk voor het plaatsen van bestellingen, roosteringen en zet de puntjes op de i bij alle events.
Flexibiliteit en een vooruitkijkende blik zijn je tweede natuur. Je wordt blij van actief meedenken, durft je
ideeën te uiten en beslissingen te nemen. Kortom: je bent de ogen en oren op de vloer, neemt de leiding en
bemoeit je graag overal tegenaan.
Je kerntaken zijn:
• Het aansturen van ons horeca-team.
• Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze horeca.
• Actief bijdragen aan het aansluiten van de horeca op onze programma’s.
• Het zelfstandig uitvoeren van alle benodigde horecawerkzaamheden.
• Je bent het aanspreekpunt voor facilitaire zaken.
Wat bieden wij jou:
• Een informele, open en relaxte omgeving waar veel vrijheid is voor eigen inbreng.
• Een supermooie en fijne werkplek met een jong, hecht en creatief team. Heerlijke koffie, bbq’s en
borrels included.
• Werktijden overdag, afgewisseld met avonduren en weekenden afhankelijk van evenementen.
• Gratis toegang tot alle eigen programma’s.
• Direct contact met een breed netwerk van diverse, creatieve organisaties.
• Een marktconform salaris, afhankelijk van ervaring.
• Mogelijkheid om de vereiste diploma’s te halen.
Geïnteresseerd?
Het Huis is een van de leukste culturele instellingen in Utrecht. Wij zijn een bouwende en groeiende
organisatie, vol passie en ambitie. Die ambitie zit ook in het streven om ons team een afspiegeling te laten
zijn van de diverse Nederlandse samenleving.
Ben jij de Floormanager die we zoeken? Stuur je motivatie en cv vóór 18 september naar
vacatures@hethuisutrecht.nl, t.a.v. Christel Verveda o.v.v. sollicitatie Floormanager. De gesprekken vinden
plaats op 23 en 24 september. Je bent bij voorkeur beschikbaar per oktober, startdatum in overleg.
Vragen? Neem contact op met Christel Verveda via christel@hethuisutrecht.nl of 030-2315844.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

