DIT IS JE KANS! WORD EERSTE MEDEWERKER BIJ MARIËNHOF AMERSFOORT
Krijg een (fulltime) jaarcontract met doorgroeimogelijkheden & uitzicht op een vast contract!

A day at work
Dagelijks verzorgen wij congressen en evenementen in het hartje van Amersfoort. Als eerste
medewerker bediening ben jij het voorbeeld en het visitekaartje van onze locatie. Je ondersteunt bij
de organisatie van alle evenementen en draait ook je eigen partijen waarvoor je van begin tot eind de
verantwoording draagt. Je bent mede verantwoordelijk voor het aansturen van het personeel. Je zorgt
dat alles tot in de puntjes geregeld is en met jou oog voor detail verras jij telkens weer je collega’s.
Je zorgt dat onze gasten zich welkom voelen en gastgerichte service ontvangen. Zo ziet jouw werkdag
eruit:
•
•
•
•
•
•
•

Medeverantwoordelijk voor de uitvoer van al onze evenementen
Je bent tijdens evenementen het aanspreekpunt voor je opdrachtgevers en
personeel.
Ondersteunen van de partymanager bij het aansturen van het personeel
Het doorgeven van feedback van gasten aan je leidinggevende
Voorbereiden en uitvoeren van evenementen
Beantwoorden van vragen van gasten
Service op niveau verlenen

A match made in heaven?
Je komt standaard binnen met een brede glimlach op je gezicht! Je collega’s worden direct blij van je
energie en je hebt zin om je gasten weer een fantastische dag te bezorgen. Als persoon ben je
oplossingsgericht, een doorzetter en een fysieke bikkel met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Je horecaskills en enthousiasme laat je zien en draag je over aan de rest van het team. Jouw ervaring en
aﬃniteit met de branche zien wij direct terug.

Let’s do it!
Wij bieden je een afwisselende en uitdagende baan bij een jong en hard groeiend bedrijf op een van de
mooiste monumentale locaties van midden Nederland. Ondanks je functie in de evenementenbranche
bieden wij werkdagen waarbij je niet elk weekend paraat hoeft te staan en je ook regelmatig een avond
vrij hebt! Je krijgt een fulltime 38 uurs contract voor een jaar met uitzicht op een vast contract. Doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig en je salaris is conform de horeca CAO.
Hebben wij jou omschreven en zie jij jezelf al bij ons werken? Vertel ons dan snel waarom we niet verder
hoeven te zoeken! Stuur je CV met motivatie per e-mail naar maurice@marienhof.nl,
t.a.v. Maurice van Rossum. Videosollicitaties worden gewaardeerd.

VACATURE

