Vacature:
Medewerker Horeca en Beheer x/v/m
Uren: 18-24 uur per week, per direct

CAPSLOC is hét pop- & cultuurpodium van Capelle aan den IJssel. Met een concertzaal,
een geluidsstudio, café, terras, workshopruimte/danszaal, oefenruimte, allemaal
multifunctioneel inzetbaar. CAPSLOC is een culturele broedplaats waar je gevestigde
namen vindt, maar ook inspirerende, uitdagende en onontdekte verrassingen. Of je nu
houdt van gierende gitaren, spannende verhalen of beats die je voelt tot in je tenen,
CAPSLOC biedt kansen en creëert mogelijkheden om talent te ontwikkelen.
Inclusiviteit en duurzaamheid vinden we heel belangrijk. Iedereen is welkom!
CAPSLOC is onderdeel van Welzijn Capelle. Welzijn Capelle biedt ondersteuning,
begeleiding, informatie en advies aan Capellenaren. Vanuit het hart, omdat iedereen
ertoe doet. Door te verbinden en te versterken, streeft Welzijn Capelle naar een Capelse
samenleving waarin mensen op een positieve manier aandacht hebben voor elkaar.
Het stimuleren van diversiteit in brede zin is een belangrijk aandachtspunt bij Welzijn
Capelle, wij streven naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand.
Wij zijn op zoek naar iemand met gastvrijheid mentaliteit die zorgt dat het pand en de
horeca tiptop in orde zijn. Hierbij werk je nauw samen met de Technisch Beheerder.
Als Medewerker Horeca en beheer ga je je bezighouden met onderstaande
werkzaamheden:
Taken beheer:
•

Zorgen voor een veilige en fijne omgeving voor bezoekers en medewerkers

•

Zorgen dat de dagelijks onderhoudstaken worden gedaan, zoals o.a. reinigen van de
koffiemachine, koelkasten schoonhouden en legionella beleid uitvoeren

•

Het CAPS Café en keuken zijn opgeruimd en schoon

•

Toezicht houden op de uitvoering en contactpersoon zijn voor de externe schoonmaak

•

Allerlei voorkomende werkzaamheden, zoals het klaarzetten van materialen en het
klaarmaken van ruimtes

•

Beschadigingen of vernielingen aan het gebouw en/of de inventaris signaleren en ook
vermissingen en dit melden bij de technisch beheerder

•

Ondersteuning bieden bij verhuringen en evenementen

Taken Horeca:
•

Draaien van bardiensten tijdens activiteiten en producties

•

Instructies en begeleiding geven aan horeca vrijwilligers

•

Voorraad beheer horeca en bar (Fifo)

Wij zoeken iemand die:
•

MBO werk-/denkniveau heeft

•

Interesse en affiniteit heeft met popcultuur

•

Ervaring heeft in een soortgelijke functie

•

Kennis van richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne (bereid zo nodig opleiding
te volgen)

•

Makkelijk kan omgaan met digitale systemen, zoals Stager, Ultimo en MS Office

•

Met communicatieve vaardigheden en je weet om te gaan met een diversiteit aan
culturen en achtergronden

•

Organisatorische kwaliteiten: je kunt prioriteiten stellen, planningen maken en zorgt
dat deze gerealiseerd worden; je kunt structuur aanbrengen in een, soms, chaotische
werkomgeving

•

Verantwoordelijkheidsgevoel heeft, zelfstandig, flexibel en stressbestendig is

•

Gevoel voor gastvrijheid heeft en affiniteit met horeca

•

Onregelmatige werktijden, met wekelijks gemiddeld twee avonden

•

Bij voorkeur woonachtig is in (of nabij) gemeente Capelle aan den IJssel

Wat bieden wij?
•

De functie is voor een periode van een jaar met uitzicht op verlenging. Bij gebleken
geschiktheid behoort verlenging naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot de
mogelijkheden

•

Arbeidsvoorwaarden volgens, cao Sociaal Werk

•

Salaris: schaal 5/6, de inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring

Inlichtingen / sollicitatie
Je schriftelijke reactie kun je uiterlijk tot maandag 21 november mailen naar:
solliciteren@welzijncapelle.nu
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Paul van Venrooij, Hoofd
Productie, Verhuur & Horeca, 010 - 258 78 50, of Jackie Spruit, Coördinator Facilitaire Zaken,
06-82157750.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

