VACATURE
Stagiair(e) Productie

THEATER AMSTERDAM
De -ik word geprikkeld – fase
Sinds oktober 2016 opereert Theater Amsterdam als full-time evenementen locatie voor uiteenlopende evenementen.
Conregressen, bedrijfsfeesten, award shows, etc. alles is mogelijk! Samen met ons zusterbedrijf DeBorrelFabriek
maken wij ieder evenement tot een succes. Met de ruim 15 jaar ervaring van DeBorrelFabriek in de catering en de
creative sales van Theater Amsterdam doen we voor elk moment ons best om een gaaf plaatje neer te zetten. Onze
productie manager is opzoek naar een productie stagiair(e) die niet alleen veel van ons wil leren, maar ook stevig
genoeg in zijn schoenen staat om ons te inspireren met hoe het nog beter kan…
De- ik –herken –mezelf –fase
Omschrijf jij jezelf al een accurate duizendpoot die het talent in huis heeft om cateringpartijen in Theater Amsterdam
nauwgezet voor te bereiden en te plannen. Ben jij een regelaar in hart en nieren? En ben jij een Pietje Precies die
ervan houdt om structuur aan te brengen, dan ben jij de ideale rechterhand van de Operation Manager.
De - To the point – fase









Je studeert af aan de Hogere Hotelschool
Je bent enthousiast, slim, accuraat en oplossingsgericht
Je hebt affiniteit met catering en ervaring in de catering en/of in de horeca is een grote pré
Je bent zelfstandig en afspraak is bij jou afspraak
Je bent in het bezit van rijbewijs B
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Je hebt goede kennis van en ervaring met computertoepassingen (Word, Excell, Outlook)
Je bent mobiel en flexibel inzetbaar op uiteenlopende tijden

Omschrijving van taken


Meeloopstage op de afdeling Operatie waar je onder begeleiding van de Operations Manager het hele operatione traject
van planning tot produceren naar uitvoer leert kennen en beheersen.



Beheer van catering mataterialen, verantwoordelijkheid over de locatie, representatieviteit pand managen



Zelfstandig produceren van partijen: inplannen van personeel, logistiek, transport en alle materialen benodigd



Het maken van checklisten,roosters en draaiboeken van de partijen



Het maken van plattegronden en stroomplannen en deze communiceren met de betrokken partijen



Het plaatsen van bestellingen bij diverse leveranciers – van onderhandeling tot afhandeling daarvan



Operationele besprekingen zowel intern als extern



Notuleren en beheren takenlijst voortkomend uit de interne evaluatie meeting



Voorbereiden en begeleiden van tastings met opdrachtgevers samen met de accountmanager



Wekelijks meewerken in de uitvoer van cateringproducties & ‘special projects’ beginnende als medewerker, naar 1ste
medewerker, naar assistent partymanager met als uiteindelijk doel a.s.a.p. zelfstandig een partij te draaien als zijnde
junior partymanager. Zo beheers je aan het eind van de stage van A tot Z hoe events geproduceerd worden tot en met de
uitvoer.

Vlinders in je buik?
Mail dan je CV met begeleidende brief t.a.v. Evelien Linders naar evelien@theateramsterdam.nl

Regio
Werkuren
Salaris
Startdatum

: Amsterdam
: 40 uur in de week
: Marktconform + wekelijkse sportactiviteit + diverse spectaculaire uitjes
: A.s.a.p.

