
 
VACATURE 
 
Portefeuille Horeca & Programmering 
Gastheer/Gastvrouw ten behoeve van de artiesten  
(Hospitality Manager) 
 
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 
Binnen deze functie draag je zorg voor de gastronomische wensen uit de riders 
(wensen-overzicht) van de artiesten op zowel corso zondag als corso maandag. Het 
is je taak om de artiesten zich welkom en thuis te laten voelen. Het is van belang dat 
je rust kan uitstralen in hectische situaties en het hoofd koel kan houden zodat de 
artiest zich ten alle tijden rustig kan voorbereiden op zijn show. Je draagt zorg voor 
inkoop van het benodigde. De functie is van toepassing op alle artiesten op de 
Zonnewende op zondag en maandag, maar ook op de artiesten welke op zondag 
actief zijn bij genodigden en sponsorlocaties. 
 
Tijdbelasting 
In aanloop heb je wat tijd nodig om de riders door te nemen en te vertalen naar een 
boodschappen overzicht.  
Op corso zaterdag richt je de artiestenunits in en tref je de benodigde 
voorbereidingen.  
Op zondagmiddag en avond, als ook op maandagmiddag en avond is je 
aanwezigheid gewenst. Op maandag na afloop wordt zoveel mogelijk opgeruimd.  
De werkgroep heeft verdeeld over het jaar ongeveer 10 tot 12 keer overleg in de 
avond. 
 
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 
 


