
 

 

Floormanager Cultureel Centrum de Boodschap (38 uur per week)   
   
Cultureel Centrum de Boodschap in Rijen vormt samen met Cultureel Centrum De Schakel in Gilze de 
Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen. Samen met je collega's werk je in het kloppend hart van de 
culturele en maatschappelijke huiskamer van Rijen. Je zet jouw kwaliteiten in om gastvrijheid binnen 
Cultureel Centrum de Boodschap naar een hoger niveau te tillen en hebt een passie voor eten, 
drinken en gastbeleving. Je levert hiermee een concrete bijdrage aan het bezoek van onze gasten. Er 
wordt gegeten en gedronken, bijeengekomen, afgesproken, gewerkt, geluncht en geborreld. Door 
oud en jong, met of zonder kinderen, alleen of met anderen.  Naast alle verenigingen en stichtingen 
uit de gemeenschap met een cultureel en maatschappelijk doel, weten het bedrijfsleven en 
organisaties het cultureel centrum te vinden voor presentaties en andere bijeenkomsten.    
   
Als floormanager ben je verantwoordelijk voor horeca en verhuur van 23 ruimten en wordt verwacht 
dat je zelfstandig kunt functioneren en leiding kunt geven aan horecamedewerkers. Je zorgt ervoor 
dat de bezoekers gastvrij worden ontvangen en kunnen genieten van onze ruimtes en een hapje en 
drankje.   
  
Wat verwachten we van jou?   

• De floormanager is verantwoordelijk voor alle horeca-activiteiten en bepaalt samen met de 
operationeel manager het horecabeleid en de begroting.   

• Je bent verantwoordelijk voor inkoop (F&B), roosters en medeverantwoordelijk voor 
procedures en protocollen; je maakt de medewerkers beter, zorgt voor trainingen, etc.  

• Het team ziet jou als een prettige, heldere, ervaren leidinggevende.   
• Flexibele inzetbaarheid: de horecagelegenheid heeft een gastheerfunctie en is hierom 

geopend op alle uren dat het centrum huurders heeft. Dat fluctueert gedurende het jaar, 
maar in de drukke maanden oktober t/m maart is dat van maandag tot en met zondag van ’s 
morgens vroeg tot 's avonds laat.  

• Organiseren en commercieel denken behoren tot jouw talenten; waarbij je uiteraard de 
maatschappelijke functie van onze organisatie niet uit het oog verliest.  

• Je herkent jezelf in de woorden; gastgericht, enthousiast, communicatief, representatie, 
positieve instelling, stressbestendig en teamspeler.  

• Het is een pré als je beschikt over leermeesterschap, maar diploma BHV, sociale hygiëne en 
kennis van de voorschriften HACCP zijn een must.   

• Tijdens een voorstel of (zakelijk) evenement ben je verantwoordelijk voor begeleiding en 
aansturing van horeca en publieksstroom. Daarvoor ben je de spil tussen aansturing van de 
medewerkers op de werkvloer en de rest van de organisatie.  

• Je wordt bijgestaan door enthousiaste collega’s. Je bent aanspreekpunt voor alle gasten en 
huurders, waarbij het noodzakelijk is dat je een goed gevoel voor politieke en 
maatschappelijke verhoudingen hebt.   

  
De salarisindicatie is conform CAO Horeca binnen functiegroep VII, referentiefunctie P.6.I  
Voor meer informatie over de organisatie kijk op www.ccgr.nl   
  
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Marianne Van Rijswijk op 0161224314 
of op secretariaat@ccgr.nl    
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:secretariaat@ccgr.nl?subject=Sollicitatie%20naar%20de%20functie%20van%20floormanager

