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 ZOEKEN PER 1 AUGUSTUS 2018 DIE GEDREVEN 

SALES MANAGER VLAARDINGSE PODIA   
de zakelijke spin in het culturele web! 

 
 

Ben jij die strak georganiseerde manager, organisator, harde werker én netwerker, met verkoopkwaliteit,  
horeca ervaring en de gunfactor? Wil je niets liever dan bij zowel het poppodium áls bij het theater in Vlaardingen 
werken? 
 
Spreken deze taken jou aan? 
 Stevig op de kaart zetten van de podia, als multifunctionele locaties vol creatieve en bedrijfsmatige 

mogelijkheden. 
 Verhuren van ruimten, horeca, faciliteiten en organiseren van zakelijke evenementen.  
 Leiding geven aan de medewerkers verhuur en horeca, stagiaires, oproepkrachten en vrijwilligers. 
 Evenementen in huis halen, offertes maken, aansturen van en meewerken aan de voorbereiding en uitvoering. 
 Coördineren van de inkoop, verkoop, prijsbeleid en de uitstraling van de horeca en verhuurfaciliteiten. 
 Contacten opbouwen en onderhouden  
 Targets stellen en verbeteren van targets 
 Zorgdragen voor de kwaliteit van informatie- en promotiemateriaal, verhuurplanning, draaiboeken en nacalculaties 
 Floormanager (eindverantwoordelijke) zijn tijdens evenementen 
 
Herken je jezelf? 
 Enorm gedreven om De Kroepoekfabriek en de Stadsgehoorzaal te laten shinen! 
 Organiseren gaat je makkelijk af, je bindt en inspireert mensen, hebt commercieel inzicht, je bent zelfstandig, 

enthousiast, creatief, efficiënt, gericht op een goede teamprestatie, flexibel, toegankelijk en je weet van 
aanpakken! 

 Gastvrijheid is jouw sleutelwoord. 
 De missies van De Kroepoekfabriek en de Stadsgehoorzaal raken je en je ziet het werken voor deze twee 

bijzondere organisaties als een uitdaging. 
 Je hebt aantoonbaar (commercieel) managementervaring en ondernemersgeest. 
 Je hebt HBO denk- en werkniveau. 
 Ervaring in marketing, F&B sales en je hebt van nature oog voor de commerciële mogelijkheden. 
 Teksten kun je afstemmen op de boodschap en de doelgroep en je schrijft in goed Nederlands. 
 Je huis staat in (de buurt van) Vlaardingen en een paar keer per maand ’s avonds en in het weekend werken vind 

je prima. 
 
Wat bieden wij? 
 Een jaarcontract met een salaris wat de richtlijnen volgt van de cao Nederlands Poppodia, schaal 7, afhankelijk 

van leeftijd en ervaring.  
 Een unieke kans om invulling te geven en mee te bouwen aan het programma en de uitstraling van twee 

levendige podia in een team van enthousiaste vaste medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en oproepkrachten en 
in samenwerking met de andere culturele instellingen. 

 Vrije toegang voor niet uitverkochte voorstellingen en concerten. 
 Informele, maar zakelijke werksfeer met vrijheid en zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de mogelijkheden 

voor verdere persoonlijke ontwikkeling. 
 
Interesse? 
Jouw motivatie, voorzien van CV, kun je tot en met maandag 28 mei sturen aan Renske Verbeek (directeur), via de 
mail aan: renske@stadsgehoorzaal.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 4 juni. We kijken uit naar 
je reactie! 


