
 

ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER vacature (m/v) 
24 uur, Delft | STECK podium club bar 
www.steck.nl/vacatures 

 

Over de organisatie 
STECK is hét podium voor live popmuziek en dance in Delft. STECK is gehuisvest in het centrum van 
Delft met een intieme live zaal voor maximaal 200 bezoekers en tijdens club nachten biedt STECK 
ruimte aan 330 bezoekers. STECK organiseert circa 250 activiteiten per jaar. STECK is vol in 
ontwikkeling en bestaat uit een jong enthousiast team. STECK is ambitieus en soms een tikkeltje 
eigenwijs. Durf jij het aan om ons team te versterken? 

STECK is een open organisatie, betrokken, nieuwsgierig en onderzoekend. STECK heeft humor, is 
gevat en soms provocatief en verrassend. Beleving en plezier staat centraal. Eenvoud, lef, 
ondernemend, communicatief, bottom up mentaliteit en voortdurend zoekend naar de verbetering 
van contact met onze bezoekers en artiesten/crew. STECK is een kleinschalige popzaal die de 
komende jaren een prominente rol wil gaan spelen in het popklimaat in Delft. Voor onze afdeling 
Operations & Hospitality zijn wij op zoek naar een assistent-bedrijfsleider. 

 

   

STECK Club      STECK Podium 

Functie 
• Je bent de directe vervanger van de bedrijfsleider en zijn/haar rechterhand 
• Je begeleidt de publieksactiviteiten 
• Je bent een gastheer/-vrouw voor het publiek 
• Je coördineert de dienstverlening van de medewerkers horeca, kassa, garderobe en security 
• Je bewaakt de kwaliteit van de serviceverlening en de publieksvoorzieningen tijdens activiteiten 
• Je onderhoudt het contact met externe partijen zoals de alarmcentrale, politie en brandweer 

  

http://www.steck.nl/vacatures


 

Eisen 
• Je bent minimaal 25 jaar oud 
• Je hebt ruime leidinggevende ervaring in de horeca 
• Je bent sociaal en communicatief vaardig 
• Je bent een teamplayer 
• Je kunt goed improviseren 
• Je weet hoe een pinapparaat werkt en je kunt een fust aansluiten 
• Je weet hoe je een Pioneer DJ set moet aansluiten en kabels moet rollen 
• Je had een voldoende voor je rekentoets 
• Je bent bereid om te werken wanneer je vrienden op stap zijn 
• Je woont in Delft of in de directe omgeving 
• Je bent stressbestendig 
• Een diploma Sociale hygiëne en basiskennis van BHV is een pré 

Geboden wordt 
• Een professionele en informele werkomgeving 
• Je leert superveel nieuwe mensen kennen en werkt altijd in een leuk team 
• In eerste instantie zal het gaan om een tijdelijke aanstelling voor gemiddeld 24 uur per week 
• Arbeidsvoorwaarden en salariëring: Schaal 5 conform cao Nederlandse Poppodia en -Festivals 
• Je mag naast je diensten gratis naar concerten en events 

Hoe te reageren 
STECK zoekt kandidaten die ‘s avonds en in het weekend beschikbaar zijn. Ben jij dat en kun je dat 
combineren met horeca skills en een gezonde dosis humor? Stuur dan je sollicitatie & cv naar Fennie 
Kostense (directie) via vacature@steck.nl. Doe dat voor 15 februari 2018. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Je vindt STECK ook online www.steck.nl en www.facebook.com/steckdelft. 
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