CAPITAL C | NIEUW CENTRUM CREATIEVE INDUSTRIE
Zoekt medewerker #3 - Operations / Hospitality Manager (m/v).
Capital C is het nieuwe centrum voor de creatieve industrie. Voor de opstart en uitbouw van dit
nieuwe concept zijn wij op zoek naar het wel bekende ‘schaap met 5 poten’. Een alleskunner, een
aanpakker, een regelaar, maar ook iemand die gedurende deze hectische tijden het hoofd koel weet
te houden. Ben jij ‘goochem’, zit het regelen en aanpakken in jouw bloed? Krijg je energie van het
werken met creatieve en ondernemende ‘geesten’ en ben je een leuk en plezierig mens? Dan ben jij
wellicht onze 3de medewerker.
CONCEPT
In de komende maanden opent Capital C haar deuren in de voormalige Diamantbeurs aan het
Weesperplein in Amsterdam. Capital C wordt een plek waar verschillende disciplines uit de creatieve
industrie samenkomen: advertising, design, communicatie, media, kunst en cultuur. Capital C
verbindt jonge creatieven aan gevestigde namen, freelancers aan creatieve bureaus en creativiteit
aan commercie. Er worden events, workshops en pop-up exposities georganiseerd. Ook kan men op
culinair gebied terecht in het publiek toegankelijke Grand Café́. De inrichting van Capital C wordt
verzorgd door o.a. een selecte groep kunstenaars, topontwerpers en jong talent.
START-UP TEAM
Voor de opstart en uitbouw fase formeren wij nu een dynamisch team van enthousiaste
professionals die gezamenlijk Capital C in de markt gaan zetten. Zowel voor wat betreft de invulling
van het concept, het vermarkten en verhuren van de vaste en flex-proposities en alle operationele
zaken die daarbij horen.
FUNCTIE
Voor de uitbreiding van ons team zoeken we een Operations / Hospitality Manager (4-5 dagen
p.w.). De belangrijkste werkzaamheden zijn:
• Het uitvoeren van day-to-day operationele taken en het ondersteunen van de
bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord.
• Mede aanspreekpunt huurders/eventorganisatoren; zorgen voor goede gang van zaken en
juiste opvolging van de gemaakte (huur) afspraken.
• Promotie en verkoop van de diverse proposities (office units, co-work, meeting rooms en
event venues).
• Ondersteunen bij de uitbouw van het merk Capital C alsmede de naamsbekendheid
vergroten in binnen- en buitenland (o.a. inzet social media en onderhoud website).
PROFIEL
Capital C zoekt een creatieve, ondernemende, commerciële en servicegerichte medewerker #3. Je
beschikt over een actieve en pragmatische werkhouding. Je bent goed in samenwerken met
verschillende partijen en kunt zelfstandig werken. Snel opstarten is geen probleem en je weet zaken
tot een goed einde te brengen. Daarnaast kun je perfect communiceren en schrijven in het Engels
en ben je digital savvy. Werkervaring bij een vergelijkbaar ‘flex-concept’ of in de hospitality branche
is een pré.
SOLLICITEREN
Interesse? Stuur je CV en motivatie voor uiterlijk 21 januari naar Lars van Velzen
(larsvanvelzen@capitalc.amsterdam). Meer informatie kun je vinden op www.capitalc.amsterdam
en op facebook.com/capitalcamsterdam. Voor vragen kun je ook bellen met Lars op 06 52 455 155.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

