De Meerpaal in Dronten! Een unieke, multifunctionele organisatie die een breed scala aan
activiteiten biedt voor jong en oud op het gebied van kunst en cultuur, welzijn, theater,
bioscoop, grand café, alsmede congressen en exposities. Alles vanuit een bekend, uniek
gebouw, 2 dorpshuizen en vanuit de wijken. De ambitieuze organisatie met 130
professionele medewerkers en vele betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie,
ontmoeting en ontwikkeling voor alle inwoners van de gemeente Dronten. Dagelijks mogen
wij dan ook honderden bezoekers verwelkomen.

Wij zijn per direct op zoek naar:

Meerpaal Duizendpoten voor onze Horeca
(Oproepbasis / parttime)
Functieomschrijving
Bij De Meerpaal zijn wij op zoek naar echte duizendpoten. Uiteraard weten wij ook wel dat jij
maar slechts twee handen hebt, maar wat wij zoeken zijn aanpakkers en alleskunners.
Als Duizendpoot voor onze horeca word je breed ingezet bij o.a.
Bioscoopdienst:
Je ontvangt onze gasten voor een film in onze bioscoop, verkoopt een ticket, drankje en
popcorn voor in de zaal. Als de gasten wachten in het Grand Café serveer je ze een kop
koffie en als de bioscoop uit is misschien een biertje (we leren je tappen) of een wijntje met
een bitterbal.
Theaterdienst:
Onze gasten worden hartelijk ontvangen door onze gastdames en -heren en begeleiden ze
naar de zaal. In de pauze serveren wij de gasten een drankje. Soms in buffetvorm en soms
komen de gasten aan de bar, waar ze een biertje of een kop koffie bestellen. Na de
voorstelling blijven sommige gasten nog wat drinken. Soms is er zelfs een Meet & Greet met
de artiest(en).
Keukendienst:
In de keuken help je onze kok met de voorbereidende werkzaamheden. Soms draai je een
lunch alleen, smeer je broodjes en maak je een kop soep en/of bakt een kroket voor onze
gasten. Als wij grote partijen hebben is het vaak in buffetvorm, welke je samen met de kok
voorbereidt.
Restaurantdienst:
In het restaurant ontvangen wij soms grote groepen mensen, die wij een mooie avond willen
bezorgen. Dus iedereen krijgt op tijd zijn drankje en eten. Vaak is het een theatermenu
waarvoor onze gasten kiezen, maar onze gasten kunnen ook aparte gerechten bestellen van
onze menukaart. Wij laten je alle gerechten proeven, zodat je weet wat je onze gasten
serveert.

www.meerpaal.nl

Wat vragen wij van jou:
 Een leergierige houding; uiteraard is ervaring in de horeca een pré, maar alles is te leren
 In het bezit zijn van HACCP / BHV / EHBO en/of bereid zijn om deze te behalen
 Een pro actieve en enthousiaste werkhouding
 Een gastgerichte mentaliteit
 Een scherp oog voor kwaliteit en service
 Een flinke dosis stressbestendigheid

Wij bieden jou:
 Een interessante, uitdagende en verantwoordelijke functie.
 Een informele werksfeer in een veelzijdige, zeer dynamische en unieke organisatie.
 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
Reageren:
Ben je enthousiast geraakt en wil je met ons kennismaken? Dan ontvangen wij graag je
sollicitatie. Je kunt deze mailen naar Diana Vinke, P&O adviseur via
personeelszaken@meerpaal.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Diana Vinke op telefoonnummer 06-23933285.

www.meerpaal.nl

