Event Medewerker – Parnassia aan Zee – Spinning Group
Voor Spinning Group locatie: Parnassia aan Zee zijn wij op zoek naar een Event
medewerker. Met onze 4 vergaderzalen en grote feestzaal zijn wij een super diverse
evenementen locatie. Van kleine startups tot de grootste banken genieten van onze
arrangementen. Naast de zakelijke evenementen organiseren we onder andere ook
verjaardagen, bruiloften, babyshowers, actieve stranddagen en familie bijeenkomsten.
Als event medewerker ben je volledig verantwoordelijk voor al onze evenementen die
gepland staan. Zie jij jezelf mensen een onvergetelijke dag bezorgen, dan is deze functie op
jouw lijf geschreven.
Wie ben jij:
•

Leuk, sociaal, gek, een beetje perfectionistisch, organiserend en gastvrij

•

Enthousiasteling die met passie in de horeca werkt

•

Ervaring is geen must maar altijd fijn

•

Flexibel (ook in de weekenden beschikbaar)

•

Teamplayer die ook goed de touwtjes in handen kan nemen

Wij bieden:
•

Een afwisselende baan waarin geen dag hetzelfde is

•

Een gezellige werkplek met iedere avond de zonsondergang er gratis bij.

•

Marktconform salaris

•

Een jong en ambitieus team

•

Secundaire arbeidsvoorwaarden: personeelskorting op alle spinning locaties,
cursussen, opleidingen, borrels en uitjes

•

Doorgroeimogelijkheden binnen de Spinning Groep en ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling

**Parnassia aan Zee is een duinpaviljoen in een natuurgebied en sluit daarom dagelijks een
uur voor zonsondergang wat betekent dat je in de winter, op een paar uitzonderingen na,
alleen maar overdag werkt.
Over ons
Horecagroep Spinning Group is opgericht in 2015. Snelgroeiend en vol ambitie. Met
verschillende concepten, zoals Roast Bistro bar, Mooie boules Amsterdam en Haarlem,
Fishbar Monk en Parnassia aan Zee, passend op de locatie, maken wij het verschil die in de
huidige markt nodig is. Simpel, tijdloos en met passie voor het vak bestieren wij onze zaken.
Bij Spinning Group wordt nu volgens deze filosofie gewerkt.

