Wegens ziekte zijn wij op zoek naar een ervaren collega op het gebied van feesten, partijen,
bruiloften en allerhande banqueting bijeenkomsten. Iemand die de touwtjes in handen durft te nemen
en zorg kan dragen voor de juiste uitvoering van al deze mooie events voor de duur van in ieder
geval zes maanden.

Per direct hebben wij daarom een vacature voor een
MEDEWERKER WEDDING & EVENTS (M/V, full / part-time)
Wie zijn wij?
Op de plek waar vroeger de DRU ijzergieterij het kloppend hart van de Achterhoekse industriële
bedrijvigheid vormde, is tegenwoordig een bruisende plek waar mensen bij elkaar komen voor
cultuur, ontspanning, eten & drinken. In de 12 jaar sinds onze opening is hier een unieke voorziening
gecreëerd waar je als bedrijf terecht kunt voor bijeenkomsten, personeelsfeesten of kleine
vergaderingen. Voor particuliere bezoekers bieden wij een unieke uitgaansgelegenheid,
popconcerten, een filmhuis, een grand café, theatervoorstellingen en nog veel meer culturele
activiteiten.

Dit is wat wij jou bieden
Een unieke, bruisende culturele, culinaire en innovatieve locatie
Een leuk salaris
Een toeslag op de nachtelijke uren
Uiteraard vakantiegeld
Een gezellige werksfeer in een jong team
Gratis toegang tot theatervoorstellingen, filmavonden en popconcerten
Genoeg afwisseling om je passie voor horeca op verschillende gebieden te ontwikkelen
Lekkere medewerkerslunch en medewerkersdiner

Wat verwachten wij van jou?
Je bent sociaal, gemotiveerd en boven alles gastgericht.
Je hebt overzicht op en vanaf de werkvloer tijdens de partij
Je bent het operationele aanspreekpunt voor de gast
Je bent vaardig om de vertaling te maken tussen offerte / reservering en de benodigdheden om
daadwerkelijk de partij te kunnen draaien.
Je bent meewerkend met de opbouw, uitvoering/bediening en afbouw van de partij.
Je bent accuraat in het verzamelen, vastleggen en controleren van gegevens t.b.v. administratie
en facturatie.
Je weet collega’s te motiveren en mede aan- & bij te sturen om samen tot een goed
eindresultaat te komen, dit vraagt een oplossingsgericht en gestructureerd karakter.
Je bent flexibel en bereid om in de avonden, weekenden en op feestdagen te werken.
Je bent tussen de 24 en 38 uur per week beschikbaar.

Zin om een kopje koffie te doen?
Mail een korte motivatie en eventueel je cv naar sanne.vankoot@dru-industriepark.nl of bel 0315200150.
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld.

