Vanaf september 2021 zoekt Theater Hanzehof & Buitensociëteit

voor 1 tot 3 dagen beschikbaarheid per week
Aan de Coehoornsingel in Zutphen staat al sinds 1891 een gebouw dat cultuur ademt: de Buitensociëteit.
Met een rijke geschiedenis is deze centraal gelegen concertzaal een parel met schitterende akoestiek. In de
jaren 70 van de vorige eeuw is tegen de Buitensociëteit het huidige theater aangebouwd. Met door de jaren
heen verscheidene functies (congrescentrum, theaterzaal, bioscoop) is per 2020 besloten om weer de
focus te leggen op waar het al die tijd geleden mee begonnen is: Podium voor Cultuur. Theater Hanzehof &
Buitensociëteit kent een vaste waarde binnen de (Oost-)Nederlandse cultuur, waar bezoekers, artiesten,
gezelschappen, orkesten (van groot tot klein) zich thuis voelen.

Wij zoeken per september 2021 frisse, spontane en hardwerkende medewerkers voor in ons horecateam!
Je werkzaamheden zijn zeer divers; zo sta je het ene moment achter de bar om het perfecte biertje te
tappen om daarna een maaltijd uit te serveren of de volgende lading gasten vriendelijk welkom te
heten. Jij hebt service en hospitality voorop staan en bent een belangrijke schakel in het brengen van
een onvergetelijke avond voor de bezoeker.
Dit worden je kerntaken:
•

opnemen van bestellingen en geven van informatie;

•

aanvoeren en serveren van bestellingen;

•

barwerkzaamheden;

•

bedienen;

•

op- en afruimen na afloop.

Onze perfecte kandidaat:
•

beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare en vergelijkbare werkervaring;

•

is woonachtig in de regio Zutphen;

•

is representatief, communicatief en sociaal vaardig;

•

is stressbestendig;

•

is 1 tot 3 dagen (voornamelijk avonden) per week beschikbaar;

•

heeft affiniteit met horeca werk.

Wij bieden:
•

een team met enthousiaste collega’s met voorliefde voor cultuur;

•

cursussen op het gebied van hospitality en service;

•

betaling volgens cao horeca.

Ben jij die gemotiveerde en representatieve nieuwe collega die houdt van aanpakken en ben je niet
bang om je handen uit de mouwen te steken? Solliciteer dan direct! Stuur je motivatie naar
horeca@hanzehof.nl t.a.v. Berend Jansen (Chef Bediening).

