Banqueting Manager

De Beurs van Berlage is niet de nieuwste ‘place to be’ in Amsterdam, maar wel een van de bekendste. Al sinds
1903 is de indrukwekkende Beurs een regelrechte internationale hotspot. Een dynamische plek, midden in de
stad, waar elke dag spannende dingen gebeuren; congressen, evenementen, feesten, beurzen,
tentoonstellingen en nog veel meer. Ze vinden hun plek in een gebouw met een oppervlakte van 16.000 m² en
een capaciteit tot 2.600 gasten. Het is onze ambitie om onze gasten een fantastische en unieke ervaring op 5sterrenniveau te bieden. Wij maken mooie ontwikkelingen door en zijn per direct op zoek naar een
Banquetingmanager voor 38 uur per week.

Jouw rol

Als meewerkend Banquetingmanager ben je eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, opbouw, uitvoer en
afbouw van alles wat met F&B te maken heeft voor een evenement. Je rapporteert aan de Operations Director
en werkt nauw samen met de eventmanagers en Chefkok Banqueting in de aanloop naar en tijdens
evenementen. Je stuurt een enthousiast team van twee Partymanagers, een backoffice medewerker en
banqueting personeel aan. Je zorgt ervoor dat de gasten een geweldige tijd beleven. Je hebt ruime ervaring in
de banqueting en/of catering voor evenementen. Tijdens de uitvoer op de vloer voel je je als een vis in het
water. Je reageert snel en adequaat en denkt vooruit. In de voorbereidingen van het evenement ben je
punctueel en denkt mee in oplossingen voor eventuele knelpunten. Je bent een enthousiaste teamspeler en
een uitmuntende gastheer/-vrouw.

Wat breng jij
• Minimaal HBO werk- en denkniveau (voorkeur diploma in de richting van hospitality en/of hotelschool);
• Aantoonbare leidinggevende werkervaring in een vergelijkbare organisatie (event- of congreslocatie,
theater etc.);
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Ruim voldoende beheersing van de Engelse taal;
• Vaardigheden om te blijven presteren onder tijdsdruk of bij tegenslag;
• Flexibele houding;
• 5-sterren kwaliteit en service met een persoonlijke gastvrijheid;
• Representatief.
• Woonachtig in of omgeving van Amsterdam

Dit bieden wij
Een dynamische werkomgeving, midden in het centrum;
Een divers, professioneel en enthousiast team dat van aanpakken houdt;
Doorgroeimogelijkheden;
Aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden met o.a.: pensioenregeling; 3 ADV dagen en 25
vakantiedagen (o.b.v. 38 uur); reiskosten vergoeding; een individuele bonusregeling en persoonlijke
ontwikkeling;
• Marktconform salaris
• Arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging;
• Maaltijdregeling.
•
•
•
•

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij Paul de Callafon, operations director via 020 530
4141.

Enthousiast over deze functie?

Solliciteer meteen en stuur een motivatie en CV naar ikwil@werkenbijeenhotspot.nl of via onderstaand
formulier ter attentie van Paul de Callafon operations director.

