Horeca bijbaan events CM.com Circuit Zandvoort Hospitality
Hey horecatalent! Voel jij je helemaal thuis tussen de racewagens? Kom werken als
Horecamedewerker events bij CM.com Circuit Zandvoort. In deze flexibele rol zorg jij ervoor dat het
jouw gasten tijdens evenementen en partijen aan niets ontbreekt. In deze functie kan jij lekker
knallen!
CM.com Circuit Zandvoort was nog nooit zoveel in het nieuws. Hét moment om aan boord te komen.
Een organisatie met een grote ambitie in uitvoering! CM.com Circuit Zandvoort (CMCZ), met haar
rijke auto(sport) heritage, ontwikkelt zich als brede business en leisure evenementenlocatie, met in
de nabije toekomst uitbreiding van congres en events faciliteiten. En de terugkeer van de Dutch
Grand Prix.
JOUW WERKDAG:
‘Goedemorgen!’ Je bent met het goede been uit bed gestapt en hebt zin om te knallen. Jouw
werkdag vliegt om. Het ene moment ruim je de tafels af en maak je het buffet netjes en het andere
moment smeer je een lekker broodje, mix je een smoothie of serveer je een salade. Vervolgens draai
je nog een supersnelle kassa en beantwoord je vragen van gasten. Ze zijn enorm tevreden met je
vriendelijke service, je hebt een paar dikke complimenten gekregen. Top!
Tijdens de spitsuren van het restaurant presteer jij het om het buffet goed bijgevuld en uitnodigend
te houden. Je begrijpt dat er links en rechts ook wat schoonmaakwerk moet worden verricht
tussendoor. Je vindt het leuk om hier en daar een praatje te maken met een gast en je collega’s te
helpen als jij het even wat rustiger hebt. En heb je leuke ideeën om het buffet nog aantrekkelijker
aan te kleden? Of heb je een goede suggestie voor een nieuw broodje? Kom maar op, want wij
geloven dat jij het verschil maakt voor onze gasten. Iets van jezelf kunnen toevoegen, dat maakt het
werk voor jou zelf ook een stuk leuker toch?
WAAR KOM JE TE WERKEN?
CM.com Circuit Zandvoort is volop in ontwikkeling. Met het 4,3 kilometer lange Grand Prix Circuit, 25
pitboxen, 2 ruime paddocks, 15 VIP-lounges, een compleet gemoderniseerd media center, 3
parkeerterreinen en 2 nieuwe circulaire zakelijke evenementen locatie (Dutch Grand Prix-loungen en
de Champions Lounge) is Circuit Zandvoort -met haar rijke heritage- veruit de meest veelzijdige plek
aan de Noordzee.
Wat een flitsende plek! Ons restaurant met uitzicht over de Tarzanbocht heet Bernie’s Bar & Kitchen
en Mickey’s Bar. Ook doen we de culinaire invulling voor de VIP-lounges, diners, borrels, partijen en
toffe publieksevents (Jumbo racedagen en natuurlijk Formule 1). De piek ligt tussen maart en
oktober en dan vooral in de weekenden. Werktijden zijn flexibel en liggen tussen vroeg in de ochtend
en de late avonduren.
JOUW WERKGEVER:
Vermaat is een grote horecawerkgever met meer dan 400 locaties door het land. Onze horeca zit
bijna altijd onder het dak van een ander: we verzorgen de horeca binnen verschillende bedrijven, op
Schiphol, in musea, in ziekenhuizen, sportcomplexen, dierentuinen en nog veel meer. Eén ding is
zeker: al onze horecaconcepten zijn uniek, maatwerk. Standaard is niets voor ons en dat biedt jou
meer vrijheid en afwisseling in je werk. Jij bent onze smaakmaker. Bij Vermaat werk en groei je op
jóúw manier. Sluit je aan bij een club van zo'n 3.000 echte liefhebbers, mensen met passie voor de
horeca, gastvrijheid en eten en drinken!
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WAT NEEM JE MEE?
-

Het liefst heb je al wat horeca ervaring, maar ook als aanstormend talent kun je bij ons terecht.
Jij bent op en top gastgericht; je herkent de wensen en behoeften van de gast.
Dat werken in de horeca fysiek best pittig kan zijn weet je.
Je schakelt makkelijk en staat open voor nieuwe manieren van werken.
Sfeer, groepsbelang en elkaar helpen vind je belangrijk in een team
Bij Vermaat zit veiligheid in het fundament. Onze gasten kunnen rekenen op een voedselveilige
omgeving omdat jij het iedere dag serieus neemt.

WAT BIEDT CIRCUIT ZANDVOORT HOSPITALITY JOU?
-

Een salaris conform de horeca cao, afhankelijk van jouw ervaring, leeftijd en functie.
8% vakantiegeld en 25 dagen vakantiedagen o.b.v. een fulltime diensterband (38 uur p/w).
Een 4-wekelijkse uitbetaling. Je krijgt geen 12, maar 13x per jaar uitbetaald. Lekker!
Een pensioensregeling: Pensioenfonds Horeca&Catering.
Een passend onboarding programma, zoals de Inspiration Market waar je Vermaat, je collega’s
en de nieuwste foodtrends leert kennen.
Een jaarlijks Vermaatfeest, gezamenlijke sportevenementen en andere leuke teamuitjes.
Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden binnen onze Vermaat Academy, zoals de talent- of
masterclass en onze chefs- en barista gildes.

HOE NU VERDER?
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie? Dan zien we jouw CV en motivatie tegemoet. Mail
naar Yorick van den Pas via yorick@circuitzandvoort.nl .
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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