Gastvrouw/Gastheer Flor de Fango
Zorg jij er samen met het team voor dat Flor de Fango soepel
draait?
Arnhem | Gelderland

Waar zet jij je voor in?
Stichting Flor de Fango behoort tot de oudste Argentijnse tangoscholen in Nederland. Naast onze danscursussen is
er een diversiteit aan lokale en (inter)nationale gasten die onze dans- en muziekevenementen bezoeken. Jij bent
als gastvrouw/gastheer de gangmaker en het visitekaartje van ons theatrale danslokaal.
Samen met een team van ongeveer 3 medewerkers zorg jij voor de ultieme gastvrijheidsbeleving. Je bent
verantwoordelijk voor een goed verloop van de tangosalons, je draagt bij aan de sfeer en waakt over de veiligheid
van de aanwezigen. Je bent aanspreekbaar voor gasten en (bar)medewerkers. Je bent van begin tot eind op het
evenement aanwezig en sluit zo nodig af. Aan het eind van de salon zorg je er met het team voor dat Flor de Fango
er weer tiptop uitziet. Wat een geslaagde milonga, de volgende keer maken we het nog gezelliger.

Wie ben je?
•

Je hebt al enige ervaring in een horecaomgeving of vindt het leuk om deze ervaring op te doen.

•

Je hebt een open houding, je bent sociaal en communicatief vaardig.

•

Je kan coachend samenwerken en kan het event en het team van begin tot eind coördineren.

•

Je bent flexibel inzetbaar. Het werken op doordeweekse dagen en in het weekend is voor jou geen probleem.

•

Je bent al een tijdje aan Flor de Fango verbonden als cursist of aficionado.

•

Je woont in (omgeving) Arnhem.

Wat bieden wij jou?
Wil jij het beste uit jezelf met ons delen? Dan ben je bij Flor de Fango aan het juiste adres, wij geven talent de
ruimte en een passende beloning. We leren je de Argentijnse tango, een dans die jouw wereld in veel opzichten
kan verrijken.

Enthousiast?
Kun jij ons overtuigen met jouw ervaring, maar bovenal met jouw persoonlijkheid en drive? Dan willen we graag
kennismaken. Stuur je e-mail naar info@flordefango.nl onder vermelding van ‘Vacature Gastvrouw/Gastheer’.

