
 
 
 

Het Ketelhuis is per direct op zoek naar een 
Floormanager 

voor ca. 32 uur per week 
 

Als floormanager ben je verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen 
van Het Ketelhuis; je zorgt dat de films draaien en de horeca loopt. Je werkt 

mee in de uitvoering en stuurt de medewerkers aan.  
 

Plaats in de organisatie 
• Je legt verantwoording af aan het hoofd techniek & horeca. 
• Geeft leiding aan de barmedewerkers & vrijwilligers. 

 
Taken en verantwoordelijkheden 

• Drankjes maken en serveren. 
• Kaartverkoop & techniek:  

Het verzorgen van een goede filmvoorstelling door het bedienen van de 
apparatuur, controleren van de films (zoals inloop- en voorprogramma en 
licht), of het aansluiten van een microfoon of andere (licht) technische 
handelingen.    

• Je coördineert de werkzaamheden op de vloer, stuurt het personeel aan en 
zorgt voor een optimale bezetting tijdens de dienst, zodat het café en de zalen 
representatief zijn en de bezoekersstroom efficiënt verloopt. Je bent het eerste 
aanspreekpunt tijdens calamiteiten.  

• Je  coördineert en controleert de afsluitprocedure en accordeert de gewerkte 
uren van de medewerkers tijdens jouw dienst.  

• Je ziet toe op het naleven van de dagelijkse en maandelijkse 
schoonmaakroosters.  

• Het vervullen van kleine onderhoudstaken; zoals vervanging kapotte lampen, 
verstoppingen wc’s etc.  

 
Functieprofiel 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau; 
• Aantoonbare ervaring in leidinggeven & horeca; 
• Vereiste eigenschappen: teamplayer, overzicht kunnen bewaken, productief, 

organiserend vermogen, service / klantgericht gericht en communicatief sterk. 
• In het bezit is van een diploma BHV / Sociale Hygiëne (of bereid deze te 

behalen); 
 

Eisen  
• Ruime ervaring in de horeca, zowel achter de bar als in de bediening.  
• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie of een 

afgeronde Mbo-opleiding in de gastvrijheidssector (hotelschool of event 
management); 

• Woonachtig in Amsterdam of een omliggende gemeente; 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands; 
• Interesse in kunst en cultuur; 



• Je hebt geen negen-tot-vijf-mentaliteit en vindt het niet erg om op 
onregelmatige tijden te werken waaronder avonden, weekenden en 
feestdagen. 

 

Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij Bob de Jong, Hoofd Horeca, 
via bob@ketelhuis.nl  
Sollicitaties (inclusief CV) kun je sturen naar ditzelfde e-mailadres. 


