Frascati Café zoekt per direct een:

BEDRIJFSBEHEERDER
VOOR MINIMAAL 20 UUR PER WEEK
Pal naast het Frascati theater aan historische Nes in hartje Amsterdam vind je het Frascati café. Een
ontmoetingsplaats voor theater aficionado’s, vrije denkers en levensgenieters. Waar je heerlijk kan barhangen of
in de zomer lekker buiten kan eten en borrelen op ons knusse terras. Met onze Grieks-mediterrane kaart brengt
chef Ishan Mohiddin je in twijfel of je nog wel in Amsterdam bent.
Frascati Café is geopend op voorstellingsdagen van 17.00 uur tot 01.00 uur (op dinsdag tot en met donderdag )
en tot 03.00 uur (op vrijdag en zaterdag). Incidenteel is Frascati Café ook op andere dagen geopend. Daarnaast
is Frascati Café te huur (ook overdag en in het weekeind en in combinatie met het theater) voor besloten partijen.
Taken en verantwoordelijkheden
De werkzaamheden betreffen onder meer de volgende taken:
- bardiensten: werkt mee achter de bar en doet op twee avonden de sluiting
- personeel: aansturen, roosteren, urenregistratie
- inkoop: voorraad beheer en bestellingen café (niet keuken)
- financiën: inkomende facturen accorderen, uitgaande communiceren met afdeling financiën van Frascati,
kascontrole
- verhuur: communicatie (met Frascati) over verhuur en partijen
Profiel
Wij zoeken een horeca man/-vrouw met duidelijke affiniteit voor theater; een goed communicerende regelaar als
vast gezicht achter de bar. Hij/zij werkt zelfstandig, wordt direct aangestuurd door de zakelijk directeur van
Frascati.
Wij bieden:
Een aanstelling van minimaal 20 uur per week gedurende het theaterseizoen (Frascati Café heeft een
zomersluiting van tien weken in de zomermaanden van eind juni tot begin september). Salariëring sluit aan bij de
CAO Horeca, bedrijfsbeheerder II (functiegroep 6, min. € 2.105,91 - max. € 2.590,02 bruto per maand bij een
fulltime dienstverband van 38 uur).
Sollicitaties voorzien van een motivatie en CV kunnen, o.v.v. sollicitatie Bedrijfsbeheerder, worden gestuurd naar
Frascati, ter attentie van: Jola Klarenbeek (zakelijk directeur) via het e-mailadres: sollicitaties@frascatitheater.nl.
De deadline is 30 september.
Meer informatie
Voor meer informatie over de vacature kan contact worden opgenomen met Inge Zeedijk, ingezeedijk@frascatitheater.nl
of via telefoonnummer: 020-7516400.

