
Junior Partymanager  

 

CateringMeesters is gespecialiseerd in het verzorgen van event catering in de mooiste 

locaties van Den Haag en omstreken. In Den Haag zijn wij huis cateraar van onder andere 

Kunstmuseum, Fotomuseum, Escher het Paleis, Museon, Panorama Mesdag en Pulchri Studio.  

CateringMeesters verzorgd evenementen van high end diners tot foodtruckfestivals.  

 

De uit te voeren evenementen zijn door de salesafdeling verkocht, door de afdeling planning 

voorbereid en worden met jou aan het roer uitgevoerd. De partymanager is de 

contactpersoon voor de opdrachtgevers en de locatie en zorgt voor een juiste aansturing en 

briefing van een team van horecamedewerkers (vaste - en uitzendkrachten). Je bent 

verantwoordelijk voor het coördineren van het hele event. Je bezit een flinke dosis logistiek 

inzicht en kan goed timen. Je werkt waar nodig nauw samen met de chef-kok en stemt de 

belangrijke details bij ieder event goed af. Je vindt het leuk om te organiseren en de touwtjes 

in handen te hebben, en krijgt energie van een tevreden opdrachtgever aan het eind van 

ieder event. 

 

Dit vind je leuk om te doen 

 Gastheer/gastvrouw zijn  

 Nauw contact onderhouden met locatie en overige partijen 

 Leidinggeven aan 1 tot 5 medewerkers 

 Efficiënt werken 

 Oplossingsgericht werken  

 Flexibele uren werken  

 

Wat breng jij mee 

 Communicatief vaardigheid  

 Ervaring in de evenementenbranche  

 Je hebt minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring in een horeca omgeving, bij 

voorkeur aangevuld met BHV en diploma Sociale Hygiëne 

 Een flexibele instelling en een oplossend vermogen 

 Je bent in bezit van een rijbewijs  

 Woonachtig in omgeving Den Haag 

 

CateringMeesters biedt jou een zelfstandige, afwisselende en uitdagende functie. Je maakt 

deel uit van een gedreven groep mensen die van aanpakken houdt en waar voldoende 

ruimte is voor creativiteit en enthousiasme. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden conform 

horeca cao welke passen bij je functie en verantwoordelijkheden. We bieden een contract 

op basis van een fulltime dienstverband. 

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? 

 

Lijkt het je leuk om onderdeel te worden van CateringMeesters?  

Stuur dan je motivatiebrief met cv naar: Rick@cateringmeesters.nl t.a.v. Rick van Dam 
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