OVER THE HAGUE BEACH STADIUM
Direct aan de kust van Scheveningen vind je The Hague Beach Stadium. In dit bijzondere beachsport-centrum
staan sportiviteit, innovatie en energie altijd centraal en is de sport die buiten wordt beoefend een unieke
beleving. Sporten op het zand, aan zee is te gek, geeft een gevoel van vrijheid en levert pure energie op.
Ons doel is dat alle gasten van The Hague Beach Stadium de locatie bruisend van goede energie en volop
inspiratie verlaten; of ze nu zelf sporten, een evenement bijwonen of een vitaliteitsprogramma volgen. Op
deze bijzondere plek maken wij het dagelijks onze missie om sportfanaten van elk niveau in beweging te
brengen.
The Hague Beachstadium organiseert en is gastheer van diverse grote strandsport evenementen als Mud
Masters, Pro Free Style, Beach Throwdown en het NK beachvolleybal.
Wij bieden je de sportiefste horeca uitdaging, op een unieke werkplek aan zee. The Hague Beach Stadium
zoekt voor het seizoen 2020 (april t/m september):

FUNCTIE:
HORECA FLOORMANAGER (m/v)
(parttime of fulltime)
TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN & WERKZAAMHEDEN
Bij de functie Horeca Floormanager behoren, onder meer maar niet beperkt tot, de volgende taken,
verantwoordelijkheden en werkzaamheden:
•

Operationeel:
1. Gastheerschap en dienstverlening hoog in het vaandel.
2. Een van de eerste contactpersonen op de “vloer”; inlevend, luisterend en de gasten op hun gemak
stellen.
3. “Selling on” & “Up Selling” toepassen, waarbij de sfeer absoluut “attent” moet zijn en niet opdringerig.
Zeer goede tot uitstekende kennis van alle producten die verkocht worden. Deze kennis dien je ook
over te dragen aan je team.
4. Partijen uitvoer volgens partysheet.
5. Open- en sluitprocedures managen en controle hierop.
6. Inwerken van nieuwe medewerkers.
7. Einde van de avond correct de kas opmaken.
8. Te allen tijde punctueel zijn; alles staat netjes, opgeruimd, schoon en heeft een vaste plek.
9. Het managen en controle op orde, netheid, hygiëne en correcte kledingvoorschriften onder het
bar/bedieningsteam.
10. Vormen van één team waarbij de keuken en bediening elkaar ondersteunen tijdens afzonderlijke
piekmomenten.
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•

Organisatie:
1.
2.
3.
4.
5.

Personeelsroosters managen, controleren/overleggen en daarin kosten efficiënt te werk gaan.
Dagelijks zorgen dat de gewerkte uren worden geaccordeerd in het werkrooster.
Drank en voedsel bestellingen, juiste voorraadbeheer en periodiek stocken
Huisregels 100% naleven en zorgen voor uitvoer.
Partijen(sheets) bespreken en zorgen voor juiste uitvoering. De beleving en verwachtingspatroon van
de gast/opdrachtgever waarborgen.
6. Ten alle tijde verantwoordelijk met beheerder voor sluitronde café, eerste etage, VIP deck, terras,
looppaden en containers. Ook als deze ruimtes niet zijn gebruikt.
•

Persoonlijk:
1. Je hebt een MBO+ opleiding genoten in gastheerschap, horeca of toerisme, of ruime aantoonbare
ervaring.
2. Visie & strategie: 100% kennis niveau van het gehele The Hague Beach Stadium concept en de daarbij
behorende toekomstvisie en plannen.
3. Enig commercieel inzicht met betrekking tot de te verkopen producten.
4. Volwassenheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
5. Ondernemend en resultaat gericht.
6. Gedreven en ambitieus; met oog op de toekomst.
7. Pragmatische, flexibele instelling en doorzettingsvermogen.
8. Geen 9 tot 5 mentaliteit.
9. Zorgen dat je team het prettig vindt om voor je te werken; sociaalvaardig, strikt, rechtvaardig en
rechtlijnig herken in je eigen leidinggevende stijl.
10. Zelfstandig kunnen werken met discipline, overtuigd van je eigen kunnen.
11. Communicatief sterk.
12. Verzorgd en representatief uiterlijk.
13. In bezit van Sociale Hygiene
14. Sportiviteit en affiniteit hebben met (sport)evenementen is een pré.

Stuur je motivatiebrief en bijbehorende C.V. naar : daan@beachstadium.com t.a.v. Daan van Beurden. Voor
ondersteunende informatie bel je : 070-7620276.
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