Vacature deeltijds barmedewerker deSingel M/V/X
Wie we zijn
Als eigentijds en gastvrij kunstenhuis verbindt DE SINGEL gemeenschappen met
kunstenaars en kunstpraktijken uit alle hoeken van de wereld. Het is een bruisende
ontmoetingsplek voor een zo veelzijdig mogelijk publiek om muziek, theater, dans en
architectuur te beleven in al hun verscheidenheid. In een uniek gebouw en op een veelzijdige
kunstsite bouwt DE SINGEL verder op een belangwekkend artistiek verleden. In een wereld
in verandering, is het een plek om kunst zonder grenzen en nieuwe perspectieven te
ontdekken.

Functie
We zoeken een deeltijds barmedewerker M/V/X (50%)
Functieomschrijving
Als barmedewerker van de Artiestenfoyer werk je in het hart van de Singel, waar zowel
artiesten, publiek als medewerkers van deSingel voorbij komen. Als belangrijkste
aanspreekpunt achter de bar bestaat jouw taak erin iedereen zich welkom te doen voelen
en een vlotte bediening te garanderen, voor, tijdens en na de voorstellingen.
Je werkt nauw samen met de front of house-medewerkers en stuurt mee een ploeg
gemotiveerde jobstudenten aan. Je denkt mee na over het horeca-aanbod van deSingel
en geeft input over hoe we onze werking kunnen verduurzamen en samenwerkingen
kunnen opzetten met lokale producenten.
Profielomschrijving
-

-

Je hebt de nodige horeca-ervaring en weet wat het is om een team aan te sturen.
Je hebt interesse in cultuur en bent vertrouwd met het kunstenaanbod van
deSingel.
Je bent flexibel inzake werktijden: je werkt voornamelijk ‘s avonds en in het
weekend.
Je bent sociaal, zorgzaam en betrokken. Als echte teamplayer weet jij andere te
enthousiasmeren. Je bent publieksvriendelijk, geduldig en stressbestendig. Je
reageert rustig op drukke piekmomenten en kan het overzicht bewaren.
Je volgt de timing van externe catering op, zet de artiestenloges klaar en bereidt
je voor op de drukke momenten aan de bar.
Je communiceert vlot en vriendelijk.
Je hebt talent voor organisatie en denkt pragmatisch en logisch na.
Je hebt zin om je horecaskills verder te ontwikkelen en om ondergedompeld te
worden in het kunstenbad dat deSingel aanbiedt.

Ons aanbod
-

-

Een fijne artistieke werkplek, een team van ongeveer 35 studenten, 3 front of
house-collega’s en 2 directe horeca-collega’s.
Een deeltijds vast contract (50%) volgens de barema’s van pc 304
Maaltijdcheques, fietsvergoeding, GSM, GSM-abonnement, volledige dertiende maand,
hospitalisatie- en pensioenverzekering, 5 extra collectief op te nemen vakantiedagen
bovenop de wettelijke
Tijdverdeling in onderlinge overeenstemming met als basis één werkweek op twee.

Sollicitatiegegevens
Heb je zin om ons horecateam te versterken?
Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk zondag 2 mei 2021 naar iris.vancamp@desingel.be.
Voor meer informatie over de vacature kan je op bovenstaand e-mailadres terecht.
Kandidaten worden op basis van hun sollicitatiebrief uitgenodigd voor een gesprek tussen 10 en
21 mei. De functie start op maandag 9 augustus 2021.
deSingel vindt gelijke kansen voor iedereen belangrijk. Kandidaten worden geselecteerd op
basis van kwaliteiten en vaardigheden. We moedigen iedereen aan om te solliciteren, ongeacht
geslacht, leeftijd, afkomst, opleiding, seksuele geaardheid, genderexpressie, genderidentiteit of
culturele achtergrond.

