De Meerpaal in Dronten verbindt mensen en organisaties. De unieke multifunctionele organisatie
biedt een breed scala aan activiteiten voor jong en oud op het gebied van cultuur, welzijn,
theater, bioscoop, grand café, alsmede congressen en exposities. Alles onder één dak, centraal
in Nederland, met veel gezichten en zeer veel gebruiksmogelijkheden. De ambitieuze organisatie
met 130 professionele medewerkers en 500 betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie,
ontmoeting en ontwikkeling op het gebied van kunst, cultuur, welzijn en evenementen.

Droom jij ervan om te flaneren tussen theatersterren? Heb jij passie voor horeca, steek je
graag jouw handen uit de mouwen en ben jij de inspirator voor ons horecateam?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Teamleider Horeca
(fulltime)
Functieomschrijving:
Als Teamleider Horeca ben jij verantwoordelijk voor het regelen en uitvoeren van alle horeca
binnen De Meerpaal. Zo regel je o.a. de horeca bij theater- en bioscoopvoorstellingen, events en
vergaderingen, maar bedien je ook onze gasten in het ons Grand Café. Samen met jouw team
bezorg jij onze gasten een onvergetelijke beleving in De Meerpaal. Daarnaast ben jij
verantwoordelijk voor de aansturing van het horecateam, het maken van de roosters, regel je de
inkoop- en voorraadbeheer en ondersteun jij verder waar nodig.
Wat vragen wij van jou:
 Een afgeronde MBO+ opleiding, bijvoorbeeld Middelbare Hotelschool
 Aantoonbare werkervaring (minimaal 3 jaar) in de horeca
 In het bezit zijn van HACCP en BHV en/of EHBO zijn een pré
 Ervaring in het aansturen, begeleiden en motiveren van de horecateam
 Een gastgerichte, pro actieve en enthousiaste werkhouding
 Een scherp oog voor kwaliteit en service
 Kan goed plannen en overzicht houden, ‘helicopterview’ is noodzakelijk
 Geen negen-tot-vijf-mentaliteit
 Competenties: ondernemend, creatief, innovatief, stressbestendig en klantgericht
Wij bieden:
 Een interessante, uitdagende en verantwoordelijke functie
 Dynamisch werken binnen een groeiende en unieke organisatie
 Een informele werksfeer
Reageren:
Heb jij interesse in bovengenoemde functie, dan verzoeken wij jij vriendelijk jouw schriftelijke
motivatie met CV vóór 11 februari 2019 te sturen aan: De Meerpaal, t.a.v. Diana Vinke, Postbus
92, 8250 AB Dronten of per mail aan personeelszaken@meerpaal.nl. Voor informatie kun je
contact opnemen met Diana Vinke, 0321 388 761.

www.meerpaal.nl

