
  

Eerste medewerker horeca foyer 
 
 
Doel van de functie 

Als eerste medewerker horeca in de foyer draag je operationeel zorg voor de 
horeca rondom de activiteiten van het filmtheater. Je doet dit nauwgezet aan 
de hand van draaiboeken in crossmarx en informatie van de ticketingsoftware  
zoals aangeleverd door het filmteam/productie coördinator. Daarnaast is de 
eerste medewerker horeca foyer verantwoordelijk voor het zorgvuldig 
uitdragen van de horeca en goede gastvrije sfeer in/om de foyer.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 

• Draag mede zorg voor het goed laten verlopen van filmvertoningen en 
events. 

• Draait de foyerbar diensten en draagt zorg voor het opstarten en afsluiten 
van de foyerbar. 

• Werkt aan de hand van de productionele informatie uit Crossmarx, cq. het 
draaiboek en/of ticketworks. 

• Spreekt bij afwezigheid van de assistent horeca coördinator bezoekers aan 
namens het horecateam in voorkomende gevallen ( overlast, vragen, etc.). 

• Stuurt het team van filmvrijwilligers bij waar nodig.  
• Is een luisterend oor voor de filmvrijwilligers en ondersteund ze waar nodig 

op de vloer met hun werkzaamheden.  
• Is mede verantwoordelijk voor het onderhouden en schoonhouden van de 

horecaruimtes / bars/backstage en eventueel afsluiting van het gebouw. 
• Maakt evaluaties 
• Draagt mede zorg voor een correcte omgang met o.a. voorraad, verse 

producten en horeca apparatuur 
• Draagt zorg voor duidelijke en correcte transactie afhandelingen in het 

kassasysteem, waaronder de dag afsluiting van de kassa (pinautomaten)  
• Legt verantwoording af aan de Assistent coördinator Horeca, de Coördinator 

Horeca is eindverantwoordelijk 
 

Kennis en specifieke functiekenmerken 

• MBO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding of werkervaring. 
• Bij voorkeur ervaring in de horeca. 
• Is zeer klantvriendelijk. 
• In bezit van of bereid te halen: BHV certificaat en SVH-diploma 
• Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheden. 
• Is inzetbaar buiten reguliere kantoortijden, tijdens avonduren en 

weekenden, feestdagen. 



  

 
 
Competenties 
 
• Sociaal en contactueel vaardig. 
• Samenwerken 
• Klantvriendelijk 
• Proactief, flexibel. 
• Stressbestendig. 
• Zelfstandig kunnen werken. 
 

Inschaling: Schaal IV CAO Horeca, met mogelijkheid tot uitloopschaal V 

 
Ben je geïnteresseerd in deze functie neem dan per mail contact op met 
GIGANT / Monique Jager via m.jager@gigant.nl. 
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