VACATURE
Portefeuille Horeca & Programmering
Allround Hulp
Portefeuille Horeca & Programmering
Horeca & Programmering draagt binnen het evenement zorg voor kwalitatief goede
horecafaciliteiten en een kwalitatief en gevarieerd amusementsprogramma.
De portefeuille houdt zich bezig met taken op de volgende werkgebieden:
horecavoorzieningen (incl. catering) op sponsorlocaties, horecavoorziening
corsolocaties, foodvoorzieningen langs het parcours en op het
tentoonstellingsterrein, afstemming met de lokale horeca, samenstellen en
contracteren van de programmering op de horecalocaties, voorzieningen ten
behoeve van de programmering (podia, licht, geluid, etc.) en groenvoorzieningen &
bloemversieringen.

Functieomschrijving
Je hoeft geen vaardigheden te hebben om als allround hulp bij Horeca &
Programmering actief te zijn. Als je het leuk vindt om te helpen is dat voor ons
voldoende! De werkzaamheden zijn zeer veelzijdig, zo help je bij de opbouw,
inrichting en het gereed maken van de locaties om open te kunnen gaan. Op zondag
en maandag pak je samen met de rest van de werkgroepen allerlei werkzaamheden
aan die nodig zijn om het beste corsofeest wat mogelijk is neer te zetten. Op dinsdag
help je met opruimen.

Tijdbelasting
Je hoeft zeker niet alle dagen te kunnen. We zijn blij met alle hulp die we kunnen
krijgen! Op corso vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. Je bepaalt je
eigen dagen en tijden. Als je het leuk vindt ben je ook welkom om te helpen bij de
opbouw van het kindercorso op zaterdag en op kindercorso zondag zelf.
Om op de hoogte te zijn met wat er speelt binnen de portefeuille Horeca &
Programmering mag je aansluiten op de overlegmomenten die verdeeld over het jaar
ongeveer 10 tot 12 keer gehouden worden in de avond. Al is het aansluiten hierbij
volledig optioneel en niet noodzakelijk om als allround hulp aan de slag te gaan!

Interesse?
Is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou? Of wil je vrijblijvend meer informatie? Neem
dan contact op met Willy van Schie, portefeuillehouder Horeca & Programmering:
willy.van.schie@corsozundert.nl | +31 (0)6 51 35 72 16

