FLOOR MANAGER BINNENSPEELTUIN
Ben je op zoek naar een uitdagende, veelzijdige en leidinggevende functie met uitsluitend
werkdagen overdag? Met een scala aan aanvragen voor o.a. kinderfeestjes is Fun Valley
Maastricht een populaire bestemming voor kinderen en ouders in de regio.
Ben jij gastvrij, zie jij kansen en wil je meehelpen onze ambitieuze, jonge organisatie te laten
groeien? Dan zoeken we jou!

Functieomschrijving
Als floormanager binnenspeeltuin ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende
werkzaamheden. Je bent onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en
hygiëne van de speeltuin en je werkt operationeel mee op de vloer (kassa draaien,
(voor)bereiden van eten, kinderfeestjes etc.). Tevens stuur je een team van allround
horecamedewerkers en oproepkrachten aan om ervoor te zorgen dat onze gasten een
gezellig dagje uit beleven. Je weet het goede voorbeeld te geven, het overzicht te behouden
en het team te coachen en te motiveren. Je zorgt voor voldoende voorraad, voert
vernieuwingen door en fungeert als sparringpartner voor de parkmanager.
Belangrijke resultaatgebieden: personeelsbeheer / administratie en rapportage / voortgang
bedrijfsprocessen

WIE BEN JIJ?
Je hebt MBO-4/HBO
werk- en denkniveau.
Je hebt minimaal 1 jaar
ervaring in een
vergelijkbare functie.

Je beheerst de Nederlandse
en Engelse taal in woord en
schrift. Kennis van de
Franse/Duitse taal is een pré.
Je bent een teamplayer
maar presteert ook solo

Je bent gastvrij, vriendelijk,
empatisch en ziet dat
iedere reservering uniek is

Je beschikt over organisatie
skills en hebt ervaring in
leiding geven

Je durft initiatief te tonen
en het voortouw te nemen

Je bent flexibel en
stressbestendig

Word jij onze nieuwe collega?
Verkoop jezelf op een creatieve
manier aan ons!
Stuur je sollicitatie naar
plambrichs@funvalleymaastricht.nl

wAT WE JOU BIEDEN
Een uitdagende en afwisselende job in een unieke, creatieve werkomgeving
Een functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief
Een gezellig, jong team in een informele setting
Een werkweek van minimaal 32 en maximaal 38 uur per week (werktijden in overleg)
Marktconforme arbeidsvoorwaarden
Vragen over de vacature? Neem contact op via 043 409 44 41

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

