YOU CAN MAKE OUR DAY
GEZOCHT: OPERATIONS MANAGER MET LIEFDE VOOR DE CREATIEVE SECTOR
Wie zijn wij?
Op de plek waar ooit diamanten werden verhandeld, de Diamantbeurs, vind je nu het nieuwe
creatieve centrum van Amsterdam: Capital C. Hier, in het hart van Amsterdam, ondersteunen we
creatieve professionals in alle fasen van hun carrière en vieren we de creativiteit van alle soorten.
Wij begrijpen dat je soms eerst 567 afgrijselijke ideeën moet bedenken, voor je tot iets briljants komt.
En daarom biedt Capital C ruimte voor al die 567 afgrijselijke ideeën en voor dat ene idee dat wél
werkt. Door events, vergaderruimtes, co-working spaces aan te bieden verbindt Capital C jonge
creatieven aan gevestigde namen, freelancers aan creatieve bureaus, en creativiteit aan commercie.
Wij geloven dat deze energie Amsterdam een stad met internationale connecties en eindeloze
mogelijkheden maakt. Noem het wat je wilt, wij noemen het creativity with a Capital C.
Met de glazen dome als kers op de taart, geven we de voormalige Diamantbeurs een internationale
look & feel: dit wordt de nieuwe Dutch Design & Art event venue van Amsterdam. Hier vinden
allerlei soorten evenementen plaats van fashion shows, diners tot congressen. Onze locatie opent in
september officieel haar deuren. Ben jij er klaar voor om met enthousiasme, humor en energie
Capital C officieel te openen en er samen een spektakel van te maken?

Wie ben jij?
Jij bént operations & facilitair management. Je bent een aanpakker, creatief, hospitality minded en
doet het net even anders. Je zorgt er ten alle tijden voor dat alles op rolletjes verloopt. Elke dag is bij
ons net weer even anders, er gebeuren onverwachte dingen, maar jij voelt je juist in deze situaties als
een vis in het water. Je schakelt met diverse partijen en draait hier je hand niet voor om. Hard werken
vind je heerlijk, en kantoortijden zijn voor jou flexibel in te delen, events vinden tenslotte vaak plaats in
de avonden en weekenden. Een tevreden gast, member van Capital C of opdrachtgever is voor jou
het belangrijkste.

Wat ga je doen?
Jij bent beheerder van het pand en zorgt ervoor dat alle day-to-day operations en facilitaire zaken elke
dag weer uitstekend verlopen. Dit geldt voor al onze evenementen in de Dome, ons vergadercentrum
én onze offices en co-workingspaces. Tijdens en voorafgaand aan al onze evenementen ben jij die
geweldige gastheer -of dame voor onze opdrachtgevers en leveranciers en stuur jij medewerkers aan.
Jij kent onze venue door en door. Als er geen events plaatsvinden houd jij je bezig met onze offices
en co-working spaces. Je regelt alle facilitaire zaken, bent het gezicht voor onze community en zorgt
ervoor dat alles soepel verloopt en iedereen tevreden is. Kortom:
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Het aansturen van onze evenementen en vergaderingen
Motiveren en aansturen van medewerkers tijdens events (zowel intern als extern)
Aansturen en begeleiden van externe partijen voor, tijdens en na events
Aanspreekpunt voor onze community
Verantwoordelijk voor alle day-to-day operations voor events, offices en vergaderingen
Zorgdragen voor ordelijkheid, netheid & hygiëne van de algemene ruimtes op kantoor-, coworking en venue verdiepingen
Actief meewerken in het operationele proces
Flexibel werken in wisseldiensten, inclusief weekenden en feestdagen

Wij zoeken iemand die…
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Een afgeronde MHS of vergelijkbare relevante opleiding heeft
Communicatief vaardig is
Leidinggevende capaciteiten heeft
Energiek, enthousiast, creatief en stressbestendig is
Een Yes We Can mentaliteit heeft
3 jaar ervaring in operations management of vergelijkbare 4/5* event venue/ MICE-hotel heeft
Over goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal beschikt
Een teamplayer is met het vermogen op diverse managementniveaus te communiceren
Goed in ons energieke team past

Wat wij bieden
§
§
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Een uitdagende baan bij een groeiend creatief bedrijf
Arbeidsvoorwaarden die passen bij je leeftijd en ervaring
Een macbook van de zaak
Mobiele telefoonvergoeding
Een gezellige kantine met heerlijke lunches!
Een enthousiast team met liefde voor creativiteit, events en offices

Solliciteren
Klinkt dit goed en ben jij de persoon die wij zoeken? Deel dan jouw sollicitatie met ons voor 1 juli
2019.
Mocht je vragen hebben over de vacature, neem dan contact op met Thomas Zwart via
thomas@capitalc.amsterdam of 0614895131. En neem ook even een kijkje op
http://capitalc.amsterdam/.

