Vacature

Voorzitter

Horeca
Zomerparkfeest is een gratis toegankelijk, vierdaags
cultuurfestival in het Julianapark in Venlo. Met ruim 100.000
bezoeken over vier dagen en een programma van meer dan
130 acts is het bovendien een van de grootste Nederlandse
festivals in zijn soort. Het zwaartepunt van de programmering
ligt op muziek in alle genres. Daarnaast zijn er voorstellingen
op het gebied van dans, theater, mode, film, literatuur,
kunst en wetenschap. Zomerparkfeest is een zomerse
cultuurcocktail van formaat die Venlo op de kaart zet. Al sinds
1977. Het festival wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Zomerparkfeest is op zoek naar een voorzitter Horeca.
Ben jij helemaal thuis in de ontwikkeling van het
assortiment van food en drank? Zou je bij willen dragen
aan het nog beter afstemmen van het horeca aanbod
op de bezoekers van Zomerparkfeest? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Wie zijn wij?
Zomerparkfeest is misschien wel het grootste festival
in zijn soort. Een gratis, vierdaags festival dat de regio
kennis laat maken met een relevant cultureel aanbod in
uiteenlopende disciplines zoals muziek, theater, dans,
film en kunst. Het festival wordt volledig georganiseerd
door vrijwilligers en vervult daarmee een belangrijke
maatschappelijke functie in de stad en regio.
Wie ben jij?
Je hebt affiniteit met horeca én bezit leidinggevende
kwaliteiten. Jij durft de uitdaging aan om als vrijwilliger
bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een van
de mooiste gratis festivals van Zuid-Nederland. Samen
met de horecacommissie, waar jij de enthousiaste
leider van zult zijn, vertaal je de organisatiedoelen naar
uitvoering en spar je over nieuwe, creatieve ideeën voor
het aanbod voor de bezoekers. Daarnaast zorg je met
de commissie voor een vlekkeloze uitvoering van alle
operationele werkzaamheden tijdens de productiedagen
(opbouw en afbouw).
Jouw werkzaamheden
• Je vertaalt een gedegen horecaplan vanuit de
strategie en het beleid van het festival
• Je ontwikkelt een horeca-aanbod dat passend is voor
de behoefte van de bezoekers
• Je ontwikkelt een top horecabeleving voor de
bezoekers samen met je commissie

• Je houdt rekening met de toekomstige ontwikkelingen
van het horeca-aanbod
• Als voorzitter Horeca ben je de schakel tussen bestuur
en jouw commissie
• Je beheert de horecabudgetten
Jouw profiel
• Je hebt een proactieve houding en bent in staat zeer
zelfstandig en gestructureerd te werken
• Flexibel, stressbestendig, kritisch en teamspeler
• Je weet mensen te overtuigen met jouw boodschap
• Je bent een gedreven mensen-mens; je weet een
team aan te sturen, te enthousiasmeren en afspraken
na te komen
Wij bieden wij?
Een dynamische functie als voorzitter horeca in een
inspirerende culturele vrijwilligersomgeving. Het betreft
een onbezoldigd dienstverband voor enkele (avond)uren
in de week. De functie geldt voor een periode van vier
jaar. Na die vier jaar is een verlenging van nog eens vier
jaar mogelijk.
Ben je enthousiast geworden?
Stuur jouw motivatie en cv vóór 15 oktober naar
info@zomerparkfeest.nl. De eerste gesprekken worden
gehouden in week 42, 2022. Het tweede gesprek in week
44, waarna de kandidatuur zal worden bekrachtigd
tijdens de bestuursvergadering van november 2022.
Twijfel je nog of deze functie op jouw lijf geschreven
staat of wil je meer informatie? Neem dan gerust
contact op met Manpreet Gill via
manpreetgill@zomerparkfeest.nl.

