Partymanager Singer Laren M/V (24 - 40 uur)
Laren (NH) Nederland
Singer Laren zoekt per direct een enthousiaste Partymanager voor de dagelijkse operationele
verantwoordelijkheid van het restaurant en evenementen.
De functie
Als Partymanager ben jij samen met de restaurantmanager en het team van horecamedewerkers
verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken en de verschillende
evenementen binnen Singer Laren. De evenementen variëren van zakelijke of particuliere
bijeenkomsten tot theateravonden en daghoreca.
Taken en verantwoordelijkheden
• Je stuurt tijdens een evenement de horecamedewerkers aan maar je bent ook meehelpend
voorvrouw/-man;
• Je bent het aanspreekpunt voor de opdrachtgever;
• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van een evenement van A tot Z; de ruimtes gereed
maken voor het evenement en na afloop zorg je ervoor dat alles weer gereed is voor de dag van
morgen;
• Je draagt verantwoording af aan de Horeca Manager
• Je draagt zorg voor een ultieme gastvrijheidsbeleving;
• Je zorgt dat jouw team gebrieft is voorafgaand aan de dag of een evenement.

Jouw achtergrond
• Je hebt affiniteit met de horeca- en evenementenbranche;
• Je hebt ervaring met het leiden van teams;
• Je bent flexibel beschikbaar van maandag tot en met zondag, zowel overdag als in de avond;
• Je beheerst het Nederlands goed in woord en geschrift;
• Je beschikt over een proactieve en flexibele instelling en bent niet te beroerd om de handen uit de
mouwen te steken;
• Je kunt zelfstandig werken maar ook in een team;
• Je bent oplossings- en servicegericht;
• Je beschikt over eigen vervoer.

Wat bieden we je?
Je komt te werken in een team van enthousiaste collega’s. In een culturele en veelzijdige
werkomgeving, waar jouw talent gewaardeerd wordt is er ruimte om jouw persoonlijke capaciteiten
ten volste te ontwikkelen en te benutten.
Wij zijn op zoek naar een collega die voor 24 tot 40 uur in de week beschikbaar is.

Wie zijn we?
Met een museum, theater en prachtige beeldentuin, is Singer Laren dé plek voor mensen die
houden van kunst, theater en natuur. We maken een mooi en gevarieerd programma met
tentoonstellingen en theatervoorstellingen. En dat is niet alles, Singer Laren is regelmatig het decor
voor zakelijke- en privé evenementen. We beschikken over een groot terras, een sfeervolle villa en
een moderne foyer.
We vinden het leuk om je nog meer over onszelf te vertellen en over de functie, maar we horen
graag meer over jou! Spreekt Singer Laren en de functie je aan? Stuur dan een mail naar
horeca@singerlaren.nl en vergeet je cv niet toe te voegen. Wij leren je graag beter kennen, tot snel!
Wij nodigen je uit om deze vacature te delen met jouw netwerk, echter acquisitie naar aanleiding van
deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

