Vacature Office Manager (32 uur)
Ooit begonnen als cateraar aan de Westerkade en inmiddels uitgegroeid tot een bruisend
Rotterdams bedrijf. Met een fantastische en bijzondere trattoria in Rotterdam Noord, een fijne
eetwinkel in Kralingen en een hoofd- & voorbereidingskeuken waar gekookt wordt voor beide zaken,
diverse cateringen bij bedrijven & particulieren en voor evenementen & festivals.
Uiteraard ontbreekt een gesmeerd kantoorteam hierbij niet. Wij zijn hiervoor op zoek naar een office
manager die houdt van een werkdag vol diversiteit. Je zal binnen Westerkaatje fungeren als een rode
draad en te maken krijgen met alle afdelingen. Offertes schrijven, planning en logistiek,
administratieve taken en orde creëren en behouden op het kantoor behoren tot het basispakket. In
de praktijk ben je echter een spin in het web en als aanvulling op je vaste taken draag je zorg voor de
diverse andere taken variërend van het voorbereiden van een catering (planning personeel,
inrichting en decoratie, overleg met keuken, locatiebezoeken) tot overleggen over marketing en de
website en van inkopen doen tot meedenken over deelname aan festivals. Kortom, een veelzijdige
functie met natuurlijk de nodige moetjes, maar ook vrijheid tot het inrichten en uitbreiden van je
werkzaamheden. Je werkt binnen een dynamisch en nog steeds groeiend bedrijf met een energieke
werksfeer en heel veel leuke collega’s en we hopen dat jij onze nieuwe collega wordt!
Wat vragen wij:
Minimaal 4 dagen per week beschikbaar
In het bezit van een rijbewijs
Liefde voor eten
Stressbestendig
Creatief
Kennis van Microsoft Excel, Word en Office
Bij voorkeur een achtergrond in de horeca en/of evenementenorganisatie
Heb je interesse en zoek je een nieuwe uitdaging? Stuur uiterlijk 20 juni een korte mail met je CV en
motivatie naar info@westerkaatje.nl onder vermelding van ‘Vacature Office Manager’.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marlies, Erna of Alie op 010-4665243.
We zijn benieuwd naar je reactie!
Het Westerkaatje-team

