Cultureel poppodium Willemeen zoekt een

Horeca Coördinator (herhaalde oproep)
Voor 28 -32 uur per week

Werk jij graag met jongeren en ligt jouw hart bij de horeca? Hou je van

popmuziek en subculturen én onderschrijf jij de verbindende kracht van kunst en
cultuur voor welzijn en ontwikkeling voor jongeren? Dan is dit jouw baan!
Over Willemeen

Willemeen is hét Arnhemse subculturele poppodium met een unieke combinatie van
cultuur en welzijn. Het is een podium met niche programmering in de breedste zin
en een plek waar (kwetsbare) jongeren worden begrepen, elkaar ontmoeten en
ondersteund worden door jongerenwerkers.

Willemeen biedt een veilige en

inspirerende ontwikkelingsplek, waar jongeren aansluiting vinden in subculturen, in
aanraking komen met niches in de popmuziek, kennismaken met verschillende
cultuurvormen, hun talenten ontdekken en zich verder ontwikkelen.

De jongeren zelf en andere vrijwilligers staan aan de basis van alle werkzaamheden
en activiteiten. Willemeen doorloopt een transitie waarin de bedrijfsvoering en

bedrijfscultuur heringericht worden en zo beter aansluiten op de verbreding van het

programma-aanbod en de ontwikkelplannen voor de komende jaren. In de kern staat
Willemeen voor een subcultureel podium waar (pop)cultuur jongeren verbindt,
inspireert en ontwikkelt.
Over Rijnstad

Willemeen maakt onderdeel uit van Rijnstad, de maatschappelijke organisatie voor

Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en omgeving met ruim 150
medewerkers en circa 800 vrijwilligers. Rijnstad draagt bij aan het bevorderen van

een actieve deelname aan de samenleving. We doen dit door mensen te versterken
in hun kwaliteiten, te ondersteunen bij hun problemen en ontwikkeling en aan te
spreken op eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. We bieden
dienstverlening op maat en dichtbij de mensen.

Wat ga je doen?

•

Je focus is gericht op de inrichting en uitvoering van de horeca, inclusief de vrijwilligers en

payroll medewerkers en de (commerciële) verhuur. Dit alles passend in de doelstellingen van
Willemeen.
•

Je fungeert als rechterhand van de zakelijk leider en kunt (vervangend) optreden als

eindverantwoordelijke. Je bent bereid indien nodig flexibel te werken, dit kan ook in een

weekend zijn en je beschikt over de juiste papieren voor de horeca en op het vlak van sociale
hygiëne (HACCP) en bedrijfshulpverlening.
•

Je zorgt voor zorgvuldige rapportages van de horeca (dashboard), de verhuurcontracten, het

veiligheidsbeleid, de inroostering van het (sfeer)beheer en payroll, inclusief de planning en de
werving van horecapersoneel.
•

Je bent de inspirator en motivator van het team (horeca) en zorgt voor de doorontwikkeling van
de horeca in samenwerking met de Zakelijk Leider.

•

Je verzorgt de in- en verkoop van Food en Beverage, de acquisitievoering voor de (dag) verhuur
en het bijhouden van de financiële administratie.

•

Je bent 1e aanspreekpunt voor inroostering van horecavrijwilligers in samenwerking met de
Vrijwilligerscoördinator Horeca.

Wij vragen
•

HBO werk- en denkniveau en je bent goed cijfermatig onderlegd, je hebt financieel inzicht
gecombineerd met aantoonbare gedegen (management) horeca-ervaring en kennis van de
culturele sector.

•

Je hebt affiniteit met popcultuur en jongerenwelzijn.

•

Je bent samenwerkingsgericht, helder in je communicatie en zorgvuldig met focus op details.

•

Je bent open en hebt een zakelijk en planmatige instelling.

•

Je hebt ruime ervaring in het werken met boekhoudprogramma’s.

•

Je werkt zelfstandig en bent van nature proactief.

Wij bieden

binnen onze lerende organisatie.

CAO Sociaal Werk, van €2.712

met onbeperkt toegang tot de

van 36 uur per week. Goede

Een dynamische en zelfstandige

Een TMA-talentenprogramma

samenleving. Omgeving met

Rijnstad Academie met talloze

waarbij samenwerken en passie

verder te ontwikkelen.

functie middenin de

leuke en betrokken collega’s
voor het vak voorop staat.

Volop kansen om je talenten

als professional te ontwikkelen

online workshops om je talenten

Salaris
Afhankelijk diploma’s en
werkervaring een salaris conform

tot € 4.252 bij een dienstverband
secundaire arbeidsvoorwaarden,
Individueel keuzebudget (ruim
18% van het salaris) en een

loopbaanbudget (1,5% van het
salaris), flexibele werktijden..

Reageren?

Reageren?
Spreekt deze vacature je aan en herken jij je in het profiel? Dan horen we dat graag van
je. Je kunt je CV en motivatiebrief mailen naar maike@willemeen.nl..
Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Maike Fleuren, Zakelijk
Leider a.i. via Maike@willemeen.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

