Hoofd Ontbijt
De Parade is voor de tournee van 2018, en de jaren daarna, op zoek naar een nieuw Hoofd
Ontbijt. Als Hoofd Ontbijt ben je tijdens draaidagen elke dag verantwoordelijk voor het reilen
en zeilen van het ontbijt dat wordt geserveerd aan iedereen die meereist met de Parade. We
ontbijten op de Parade tussen 09:00 en 15:00 en dat doen we in het Patronaat; de huiskamer
van de backstage. Je werkt direct onder het Hoofd Keuken en je geeft leiding aan de
keukenmedewerkers en samen met hen zorg je voor de uitvoering van het dagelijks ontbijt.
De Parade tournee duurt van 11 juli tot en met 4 september. Ondanks dat je elke dag vroeg op
moet, ben je natuurlijk wel iedere avond vrij. Dan kan je als Parade medewerker gratis naar alle
voorstellingen, of lekker op het terrein struinen. We zoeken wel naar iemand die de hele zomer
mee kan reizen.

Onmisbaar voor een hoofd van het ontbijt is:
-

ervaring in het aansturen van personeel

-

ochtendmens

-

flexibel en stabiel

-

goed prioriteiten kunnen stellen

Vaardigheden:
-

goed met verschillende soorten mensen kunnen omgaan

-

eenvoudige snijtechniek

-

gevoel voor hygiëne (liefst kennis van HACCP)

-

uitvoeren van bestaande richtlijnen

-

bekend met bestelprocedures en voorraadbeheer

Als hoofd van het ontbijt ben je een belangrijke spil van het festival hart, de Parade
backstage. Je werkt hard maar binnen een leuk team en op een bijzondere plek.
Uiteraard krijg ook jij een plek op de camping inclusief alle voorzieningen, brunch en
diner.
Het salaris is gebaseerd op een bruto maandsalaris van € 2400,-. Bij verloning per dag,
zoals de Parade dat doet, komt dat neer op € 80,- netto per dag.

Reageren gaat per e-mail middels een motivatiebrief en cv naar
paradekeuken@gmail.com. Vermeld in het onderwerp duidelijk dat het gaat om de
sollicitatie Hoofd Ontbijt. Sollicitaties moeten uiterlijk 6 april binnen zijn en in het
Engels geschreven zijn i.v.m. onze chef. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 en 12
april in Amsterdam.
We kijken uit naar je sollicitatie,

Groet,
Theaterfestival De Parade

