Cool kunst en cultuur is per direct op zoek naar een

Coördinator Horeca | 32 uur per week
Over Cool
Cool kunst en cultuur is hét podium van Dijk en Waard. Een team enthousiaste professionals werkt dagelijks
aan de realisatie van honderden theatervoorstellingen, inspirerende lessen en cursussen, concerten, films,
festivals en (zakelijke) events. In de 13 jaar van haar bestaan heeft Cool zich ontwikkeld tot een culturele
hotspot met een nog altijd groeiend aantal bezoekers.
Wij geloven dat kunst en cultuur een onmisbare rol vervult in de persoonlijke ontwikkeling van jong en
oud(er). Vanuit deze overtuiging willen we cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk maken en onze kennis en
expertise delen. Hierdoor dragen wij bij aan een inspirerende, innovatieve en verbonden samenleving in de
gemeente Dijk en Waard.
Over de functie
Als Coördinator Horeca maak je deel uit van de afdeling Events & Horeca en geef je leiding aan een enthousiast
team van horecatoppers. Je bent in staat om innovatieve, duurzame en commerciële ontwikkelingen toe te
voegen aan het horeca-aanbod van Cool en komt met verfrissende ideeën. De horeca draagt zorg voor een
belangrijk aandeel binnen de exploitatie van de organisatie. Als Coördinator Horeca ben je representatief,
ondernemend en gestructureerd en val je onder de manager Events & Horeca.
Over jou
Wij zoeken een ‘Coollega’ die:
▪ ervaring heeft in de horeca en bij voorkeur al eerder in een leidinggevende functie heeft gewerkt;
▪ in het bezit is van een diploma Sociale Hygiëne. Het Leermeesterdiploma is een pré;
▪ snel kan schakelen, het overzicht houdt en servicegericht is;
▪ gelooft in de kracht van samenwerken en originele ideeën weet om te zetten in concrete acties;
▪ administratief vaardig is en zorg draagt voor ons F&B-aanbod;
▪ woonachtig is in (de omgeving van) Dijk en Waard.
Wij bieden
Een dynamische baan in een inspirerende omgeving die voortdurend in ontwikkeling is en waar je de ruimte
krijgt om jouw talenten en die van anderen te ontplooien. De omvang van de functie is voor gemiddeld 32 uur
per week. De salariëring is conform salarisschaal 7 van de CAO Nederlandse Podia.
Reageren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan vóór 20 mei je motivatie met cv en foto naar
pz@coolkunstencultuur.nl t.a.v. Esther de Koning. Eventuele vragen over deze functie zijn uitsluitend per mail
te stellen via esther@coolkunstencultuur.nl. De selectiegesprekken vinden plaats in week 21 en 22.
Jouw persoonlijke drive
Cool kunst en cultuur houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten
de denkkracht en handelingsperspectieven van onze organisatie waardoor we optimaal aansluiten bij de

behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en
van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw persoonlijke drive.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

