Vacature: Leidinggevende gastvrouw/heer parttime
Bij Slump Catering & Events vieren we al meer dan 30 jaar feest! Of dit is tijdens een opening,
lunch, bruiloft, evenement of verjaardag, met een persoonlijke touch zorgen wij er voor dat het op
elke gewenste locatie een echt feestje wordt. Onze materialen en lekker eten en drinken spelen hier
een belangrijke rol in, net als onze enthousiaste medewerkers.
Wij zijn op zoek naar een leidinggevende gastvrouw/heer met een passie voor gastvrijheid.
Iemand die alle kansen en ruimte wil benutten om kwalitatief het verschil te maken. Als
leidinggevende gastvrouw/heer ben je naast het visitekaartje van onze organisatie ook de persoon
die op locatie de voorbereidingen treft, het personeel instrueert en coacht, het eerste
aanspreekpunt is voor de klant en zelf meewerkt. Tot slot ben je capabel om bij te sturen en
problemen adequaat op te lossen, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering van de
partij.
Als leidinggevende gastvrouw/heer bij Slump Catering & Events werk je tijdens al onze feesten,
partijen en evenementen voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Kortom een hele
diverse functie waarbij geen enkele dag hetzelfde is.
Herken jij jezelf in onderstaande punten?
• Klantvriendelijk en representatief
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden
• Flexibele teamplayer
• 9 tot 5 mentaliteit ken je niet en je hebt geen bezwaar om vaak in het weekend te werken
• Leidinggevende capaciteiten
• Vaardig om te blijven presteren onder tijdsdruk of bij tegenslag
• Ervaring in een soortgelijke functie
• Rijbewijs B, eventueel BE is een pré
Enthousiast?
Stuur dan je motivatie en CV naar:
Slump Catering & Events
t.a.v. Tineke Poppe
tineke@welkombijslump.nl
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