BEDRIJFSLEIDER (M/V)
EKKO is per direct op zoek naar een bedrijfsleider, die eindverantwoordelijk is voor de
bedrijfsvoering van EKKO tijdens producties. Hij of zij stuurt de medewerkers op de
werkvloer aan, is verantwoordelijk voor de veiligheid en financiële afhandeling van de
geldstromen van de bar, entree en garderobe. Hij of zij draagt zorg voor de sfeer en
uitstraling tijdens activiteiten en is aanspreekpunt voor de medewerkers, bezoekers en
externe partijen. De werkzaamheden zijn voornamelijk in de avonden, nachten en
weekenden. Het betreft een functie op oproepbasis, gemiddeld werkt een
bedrijfsleider/barhoofd ongeveer 10 tot 15 uur per week.
→ Let op: het bedrijfsleiderschap dient gecombineerd te worden met de functie van barhoofd.
Primair wordt er ingeroosterd als bedrijfsleider, aanvullend als barhoofd (zie volgende
pagina).
Taken:
- Het aansturen van medewerkers;
- het aanspreekpunt zijn voor medewerkers, bezoekers en externe partijen;
- het financieel afhandelen van de geldstromen van de bar, entree en garderobe;
- het waarborgen van de veiligheid in samenwerking met portier;
- het bewaken van de sfeer en uitstraling van EKKO;
- het afhandelen van administratieve processen ten behoeve van producties.
Functie-eisen:
- Sterke communicatieve en leidinggevende vaardigheden;
- enthousiast en collegiaal;
- horeca ervaring;
- flexibele beschikbaarheid;
- affiniteit met EKKO programmering;
- ervaring in een vergelijkbare functie én/of diploma’s sociale hygiëne en bhv zijn een pré.
Overig:
- EKKO biedt een leuke werksfeer met enthousiaste collega’s, fijne secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals gratis toegang tot alle shows in EKKO, gastenlijstplekken voor je
vrienden en leuke uitjes met collega's;
- salariëring volgens cao npf, verloning via Kolibrie Horeca Payrolling;
- de bedrijfsleider legt verantwoording af aan de facilitair manager;

- voor vragen kun je contact opnemen met Feike via 030-2317457 of feike@ekko.nl;
- stuur vóór de sluitingsdatum je motivatie en cv naar: feike@ekko.nl onder vermelding van
sollicitatie bedrijfsleider.
→ Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

BARHOOFD (M/V)
De functie van bedrijfsleider dient gecombineerd te worden met die van barhoofd. Het
barhoofd is verantwoordelijk voor alle processen die gedurende een productie bij de bar
plaatsvinden.
Taken:
- Het begeleiden en motiveren van barvrijwilligers;
- het ontvangen van de gasten;
- het opnemen en klaarmaken van bestellingen;
- het informeren van gasten over dranken en eten;
- het houden van toezicht op de sfeer tijdens producties;
- het uitvoeren van de eindschoonmaak van het café na de dienst;
- het monitoren van kassabeheer en pintransacties;
- het monitoren en bijhouden van de barvoorraden.
Overig:
- EKKO biedt een leuke werksfeer met enthousiaste collega’s, fijne secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals gratis toegang tot alle shows in EKKO, gastenlijstplekken voor je
vrienden en leuke uitjes met collega's;
- salariëring volgens cao npf, verloning via Kolibrie Horeca Payrolling;
- het barhoofd legt verantwoording af aan de facilitair manager;
- voor vragen kun je contact opnemen met Feike via 030-2317457 of feike@ekko.nl;
- stuur vóór de sluitingsdatum je motivatie en cv naar: feike@ekko.nl onder vermelding van
sollicitatie bedrijfsleider.
→ Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

