VACATURE | FLOORMANAGER
Minimaal 24 uur per maand op zzp-basis, per direct
Word jij onze nieuwe collega?
De Vorstin is het podium voor popmuziek, cultuur en media in mediastad Hilversum. We organiseren
jaarlijks zo’n 250 activiteiten (popconcerten, culturele en media verhuur, dans en dancefeesten) die
jaarlijks gemiddeld 60.000 bezoekers trekken. Daarvoor hebben we een concertzaal met een
capaciteit van 850 staanplaatsen en een kleine zaal annex café van 300 staanplaatsen. We bieden
oefenruimtes aan amateurs en professionals en we zijn een gewilde locatie voor de opnames van
radio- en tv-programma’s. De Vorstin staat midden in het culturele en maatschappelijke leven van
Hilversum en speelt een grote rol bij het programmeren en ondersteunen van evenementen in de
stad, zowel binnen als buiten de eigen muren. We werken met een gemotiveerd klein kernteam (11
fte) en ongeveer 130 betrokken vrijwilligers.
Woon je in de regio Hilversum en ben je in het bezit van eigen vervoer? Lees dan snel verder.

Over de functie: Floormanager
Als floormanager werk je minimaal twee shows per maand. Bij beschikbaarheid en het aantal shows
zal dit meer zijn.
Op avonden/nachten dat De Vorstin is geopend voor publiek ben je verantwoordelijk voor de gang
van zaken. Je bent host tijdens producties en zorgt ervoor dat werkzaamheden door de (vrijwillige)
medewerkers worden gerealiseerd. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening
en de horeca, de veiligheid en de controle op de financiën. Je bent aanspreekpunt voor de
(vrijwillige) medewerkers, bezoekers, security en artiesten. Bij grote producties werk je samen met
de andere floormanagers.
Waar mogelijk vervul je overdag de rol van barmedewerker, garderobemedewerker of host bij de
events van onze zakelijke en culturele verhuur.
Wat ga je doen?
- Inrichten van publieksruimtes, voorraadbeheer en registratie.
- Het ontvangen, indelen en aansturen van (vrijwillige) medewerkers.
- Briefing en debriefing van de security.
- Vervullen en doen vervullen door (vrijwillige) medewerkers van gastvriendelijkheid.
- Motiveren en coachen van (vrijwillige) medewerkers.
- Aanspreekpunt zijn voor (vrijwillige) medewerkers, bezoekers en artiesten.
- Toezichthouden op de veiligheid van bezoekers en (vrijwillige) medewerkers.
- In geval van calamiteit leiddinggeven aan de ontruiming van het gebouw en inschakelen van
instanties.
- Beheren van kassa’s en pinautomaten.
- Bijspringen waar nodig in de uitvoering van deur-, garderobe-, en barwerkzaamheden.
- (Klein) Technisch onderhoud op de avond zelf en indien nodig inschakelen van diensten die
nodig zijn voor het oplossen van technische problemen.
- Terugkoppelen van ervaringen naar collega’s en directie.
Functie eisen:
Er is natuurlijk geen muziek zonder diversiteit en inclusiviteit, want muziek is van- en voor iedereen.
Daarom bieden wij als podium een divers en inclusief programma. We verwelkomen iedereen van
harte en willen werken met collega’s en partners van alle achtergronden.

We kijken dan ook uit naar je sollicitatie, ongeacht je gender, culturele achtergrond, leeftijd, van wie
je houdt of wat je gelooft. En we roepen nieuwe collega’s die zich hierin herkennen en ons kunnen
versterken nadrukkelijk op om te reageren.
Als floormanager heb je:
-

aantoonbare leidinggevende ervaring en productioneel inzicht;
(ruime) ervaring in horecawerk;
Een flexibele, enthousiaste en collegiale instelling;
affiniteit met het werken met vrijwilligers;
er geen probleem mee om op onregelmatige tijden te werken;
affiniteit met de programmering van De Vorstin;
je Sociale Hygiëne & BHV op zak, of ben je bereid dit te behalen.

Daarnaast kun je grenzen stellen en ben je klantvriendelijk en communicatief sterk.
Wij bieden:
- werkzaamheden voor in ieder geval 24 uur in de maand, het liefst op zzp-basis (andere opties
zijn bespreekbaar);
- een informele, maar zakelijk werksfeer op het snijvlak van muziek, media, cultuur en
entertainment met vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
-

een uitdagende functie in een dynamisch ontwikkelende organisatie;

-

sector conforme voorwaarden en beloning.

Geïnteresseerd?
Mail je sollicitatiebrief met cv naar Dirk@devorstin.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dirk Slootbeek via dirk@devorstin.nl of 0356215841.

