Assistent operationeel manager YveY bij N.E.C. Nijmegen
Per 1 oktober 2019 zijn wij op zoek naar een assistent operationeel manager die tevens zijn of haar
handjes uit de mouwen kan steken als Party manager bij N.E.C. Nijmegen!
Wat ga je precies doen als assistent operationeel Manager bij YveY-N.E.C.?
De functie die je gaat vervullen binnen YveY-N.E.C. is tweeledig. Als assistent operationeel manager
zul je onze operationeel manager ondersteunen in zijn werkzaamheden. Denk hierbij aan:
-

De offerte die gemaakt is door onze salesmanager kun je zelf volledig oppakken en
uitvoeren. Denk hierbij aan:
- Scherp inkopen bij onze leveranciers en zorgen voor een correcte afhandeling hiervan;
- Inhuur van attributen als tafels, stoelen, AV middelen etc.;
- Inhuur personeel wanneer nodig;
- Je draait partijen op externe locaties, wanneer deze binnenkomen;

-

Je bent administratief goed onderlegd en werkt secuur.

Als Party manager heb je een leidinggevende functie als het gaat om het draaien van partijen. Deze
partijen verschillen van vergaderingen vanaf 4 personen tot grote feesten en congressen tot 500
personen.
Belangrijke taken zijn:
-

Voorbereiden en klaarzetten van ruimtes/zalen;
Aansturen bedienend personeel waarbij je zorgt voor een goede werksfeer;
Overzicht bewaren tijdens te partij;
Je bent de contactpersoon van de klant. Bij vragen en/of problemen geef je adequaat
antwoord en los je problemen snel op;
Je hebt een dienstverlenende mentaliteit, niks is te gek;
Tijdens wedstrijden van N.E.C. ben je ook aanwezig en vervul je, samen met onze andere
partymanagers, verschillende taken;
Wanneer nodig draai je mee in onze lunchroom;
Je bent verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het Goffertstadion.

Wat vragen wij van jou?
-

Een afgeronde horeca-opleiding en diploma “Sociale Hygiëne”;
Ervaring als party/horecamanager is een pré;
Hands-on mentaliteit en een positieve instelling;
Hospitality zit in je bloed;
Je gaat altijd voor de beste service en kwaliteit richting gasten;
Flexibele werkhouding: Geen 9 tot 5 mentaliteit en bereidheid om ook in het weekend te
werken;
Altijd aanwezig kunnen zijn bij thuiswedstrijden van N.E.C.;

Wat bieden wij jou:
-

Een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Een fulltime dienstverband;
Telefoon- en reiskosten declarabel;
Uitzicht bij goed functioneren op een vaste aanstelling.

Gaat jouw horecahart sneller kloppen van deze functie en ben jij de juiste persoon die wij zoeken?
Stuur dan vóór 1 augustus jouw CV met motivatiebrief naar anne@degoffert.nl, t.a.v. Anne
Kolkman.

