
Vacature

Om ons team te versterken zoeken wij een

Special Event Manager

Knus in Delft is een horecabedrijf in recreatiegebied de Delftse Hout, gelegen aan het

water, midden in het groen. Knus heeft een groot passantenterras, maar is bovenal

bekend om haar bruiloften, feesten, bedrijfsuitjes en verjaardagen.

Hierbij vinden wij het belangrijk om onze gasten “een Knus gevoel te geven” op één

van de mooiste plekjes van de omgeving!

Om ons team te versterken zoeken wij een organisatietalent die gelukkig

wordt van mooie momenten creëren voor onze gasten. We zijn op zoek naar de

persoon die ziet wat er moet gebeuren, het team aanstuurt en bereid is om aan te

pakken.

We zoeken iemand bij wie je voelt dat je in goede handen bent, die gastvrij is, goed kan

inspelen op de situatie en de leiding durft te nemen om er zowel voor de gasten als het

team een topervaring van te maken.

Je weet wat zowel je gasten als je team nodig hebben. Jij ziet wat er beter kan en voert

dit met plezier door, maakt dingen makkelijk en overzichtelijk en je houdt van

organiseren en regelen.

Wat we van jou verwachten:

• Zelfstandig openen en sluiten van Knus.

• Zelfstandig draaien van partijen met behulp van een draaiboek en checklist.

• Aansturen van je collega’s op de werkvloer.



• Aanspreekpunt zijn voor de gasten en/of ceremoniemeester.

• Je bent minimaal 2 avonden per week beschikbaar.

Wat je van ons kunt verwachten:

• Minimaal 20 uur werk per week.

• Werk in een jong en veelzijdig team.

• Flexibele werktijden; vaste werkdag(en) bespreekbaar.

• Urenaantal en vakanties in overleg; afhankelijk van (seizoens-) drukte.

• Salaris hoger dan CAO, eventueel ook als freelancer/ondernemer.

• Mogelijkheid voor het volgen van een cursus, workshop of opleiding.

Learning by doing..

Heb je nog niet super veel ervaring in de horeca, maar ben je een organisator en

gastvrouw in hart en nieren? Geen probleem. We zoeken iemand met de juiste

mentaliteit die zich helemaal op haar plek voelt bij Knus. De horeca ervaring geven wij

je graag.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in dit profiel en lijkt het je leuk om aan de slag te gaan bij Knus? Stuur

dan nu je motivatiebrief én je CV naar chris@knus.nl en check de sollicitatieprocedure.

Knusse groet,

Chris en Geerten


