
Gastvrijheid scoort. Onder dat motto faciliteert CAN10 Sporthoreca sportverenigingen op het gebied van 
hun horeca-exploitatie. Inmiddels zijn wij verantwoordelijk voor de horeca bij vijf hockeyverenigingen met 
bij elkaar meer dan 8.500 leden. Bij die clubs zorgen wij met onze expertise voor meer kwaliteit, betere 
service en een hogere omzet. Zonder dat dit ten koste gaat van de specifieke sfeer van die vereniging. 
CAN10 is daarmee marktleider op het gebied van sporthoreca in Nederland. Vanwege onze groei zoeken 
wij een Aankomend horecamanager.

  Wat deze functie inhoudt 
Als aankomend horecamanager ben je medeverantwoordelijk voor de dagelijkse horeca-activiteiten.  
Met jouw vakmatige passie en de juiste drive zorg je ervoor dat zowel clubleden als bezoekers niets te kort 
komen. 
Je ondersteunt de horecamanager en wanneer nodig vervang je hem of haar. Daar hoort bij:
•  Het bewaken en realiseren van managementdoelstellingen.
•  Uitvoeren administratieve taken (inkoop, planning, loonkosten e.d.).
•  Meewerken als voorman/vrouw en leiding geven aan een kleine crew.
•  Het voorbereiden en in goede banen leiden van alle horeca-activiteiten.
Kortom, jij zorgt ervoor dat gastvrijheid daadwerkelijk scoort. Kennis van zaken, persoonlijke aandacht en 
een servicegerichte instelling zijn daarbij een voorwaarde.

  Wat wij van je verwachten
•  Je begrijpt dat de clubleden én gasten centraal staan
•  Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
•  Je weet medewerkers te stimuleren
•  Je bent flexibel inzetbaar en hebt verantwoordelijkheidsgevoel
•  Je hebt de ambitie en bent in staat om op (korte) termijn een eigen vestiging te runnen
•  Je hebt minimaal 2 jaar horeca-ervaring en bezit een diploma SH
•  Je bent een teamplayer, maar kunt ook goed zelfstandig werken
•  Je hebt affiniteit met de hockeysport

  Wat wij je bieden
CAN10 Sporthoreca biedt je een uitdagende functie binnen de dynamiek van een sportvereniging. 
Je maakt deel uit van een professioneel en gedreven team. Daarbinnen is volop ruimte voor jouw 
enthousiasme en creatieve inbreng. De arbeidsvoorwaarden zijn prima en passend bij de functie en 
verantwoordelijkheden.
De agenda van het hockeyseizoen bepaalt de werkdruk. Dit betekent dat het draaien van meer uren 
gedurende het seizoen wordt gecompenseerd tijdens de winter- en zomerstop.

  Jouw reactie
Wil jij ook deel uitmaken van een winnend team, mail dan je cv en schriftelijke motivatie naar  
vacature@CAN10.nl Voor meer informatie kun je bellen met Eva Blankenberg: 06 55 11 31 43.

Als Aankomend horecamanager 
krijg je heel wat op je bordje!


