PARTYMANAGER TROUWLOCATIE
Werken bij een van de populairste trouwlocaties van Nederland? You’re welcome!
Slot Doddendael is een kasteeltje gelegen in Ewijk, in het hart van Maas & Waal. Wij organiseren
huwelijken, feesten en zakelijke events van 10 tot 250 personen. Slot Doddendael is gelegen op
een landgoed en heeft in de slotkelder, een prachtige brasserie en een wijngaard.
Een huwelijk voor 100 gasten in de boomgaard, een personeelsfeest met hippe live band voor
300 man, juist een intiem diner voor een verjaardag of een bierevenement zoals Hop in 't Slot.
Iedere dag is anders en we draaien alle events met een grote glimlach.
Zie jij het wel zitten om bij ons te komen werken?! Heb jij ervaring in de horeca en ben jij goed in
teams aansturen? Lees dan snel verder wat een partymanager bij ons doet.

Wat ga je doen als partymanager?
•
•

•
•

Je gaat de wensen van het bruidspaar of van andere opdrachtgevers tot in perfectie
uitvoeren. Jij laat hun droom uitkomen. Wat is er nou mooiers dan dat?
Je zorgt samen met je team voor de nodige voorbereidingen. Bij ons is een
partymanager alles-in-een: je regelt entourage, fixt de planning, stuurt tijdens het feest je
team aan, maar óók ben je zelf aan het sjouwen. Bij piekmomenten loop je bijvoorbeeld
ook dienbladen uit of draait een avond de bar! Kortom: lekker afwisselend in denk- en
doewerk.
Jij stuurt samen met de andere partymanagers de medewerkers aan en tijdens de
voorbereidingen en het feest zelf ben jij het aanspreekpunt van onze gasten. Gastvrijheid
stroomt door je bloed en je hebt een vurige drive om het perfect te laten verlopen.
Na het feest ben jij ook degene die aanstuurt in de afbouwfase. En als het soms niet
anders is: dan help jij ook mee. Want vaak staat de volgende partij al weer op het
programma, dus werk aan de winkel!

Wie zoeken wij?
• Iemand met ervaring in de horeca.
• En dan bij voorkeur iemand die al partijen heeft gedraaid en teams heeft aangestuurd in
de hospitality branche.
• Heb je dat nog niet maar lijkt het je tof om bij ons te komen werken? Neem dan alsnog
contact op. We hebben vast een baan voor je.
• We zoeken iemand die goed overzicht kan houden en graag regelt.
• Natuurlijk ook iemand die houdt van lekker doorwerken.
• En voor ons heel logisch: gastvrijheid is een van jouw kernwaardes.
Wij bieden wij jou?
• Een salaris dat hoger is dan bij andere lokale hospitality.
• Een baan voor 38 uur. In de zomer is het vaak wat drukker, in de winter wat rustiger.
• Een enorme diversiteit aan werkzaamheden op een schitterende plek.
• Je kan bij gaan dragen aan de mooiste dag in mensenlevens.
• De cao van de horeca is van toepassing. Echter belonen wij boven de cao -normen.
• ’s Avonds hebben wij na afloop van de evenementen altijd supergezellige naborrels voor
wie wil.

De procedure
De vacature van partymanager staat open tot en met 1 juni 2022. Je kunt je sollicitatie richten
aan Britt van der Star, via locatiemanager@doddendael.nl. Je hoeft geen motivatiebrief mee te
sturen, wel een cv. We nemen na je sollicitatie contact met je op. De eerste sollicitatiegesprekken
vinden snel plaats na de sluitingsdatum. De tweede sollicitatieronde is nog niet in kannen en
kruiken, maar we beloven je dat we je tegen die tijd goed zullen meenemen in het proces.
Wil je eerst even contact met iemand van Slot Doddendael voor je reageert op deze vacature van
Partymanager? Dat kan! Je kan dan even whatsappen met Britt (06 37 27 97 43). Je kan al je
vragen aan haar stellen. En, ben je enthousiast en zie jij jezelf als Partymanager bij Slot
Doddendael? YES! We zien je sollicitatie graag tegemoet.

