
 
 
 
 
 
 
Gezocht: Zelfstandig ondersteunend-manager  
Tijdelijke klus voor een pop-up evenement 
 
21 februari t/m 27 maart 2022 Maassilo Rotterdam 
 
Marktconforme vergoeding 
 
 

Voor een 4 weken lang geopend pop-up kunst-evenement wordt er gezocht naar 
een geschikte zelfstandig ondersteunend-manager. Het event bestaat uit een 
kunst-tour, een concept store en het Roof Top Art café. 
De kunst tour bestaat uit 3 ruimtes. In iedere ruimte wordt een ‘kunst-maaltijd’ 
geserveerd. Aan het eind van de tour hebben bezoekers een 3 gangen diner 
genuttigd. Ieder half uur start er een nieuwe tour met een groep van 8 personen. 
 
De bezoekers worden ontvangen in het Roof Top Art café waar naast standaard 
dranken ook bijzondere Art-drinks worden geserveerd. Aan het eind van de tour zijn 
bezoekers ook welkom om hier na te praten en een kijkje te nemen in de Food Design 
Concept Store die in dezelfde ruimte aanwezig is. 
 
Tijdens het event 
Als zelfstandig ondersteunend-manager sta jij op de werkvloer en ben je samen met de manager 
verantwoordelijk voor een goed verloop van de avond. Aan het eind van de middag rijd jij langs de 
groothandel om de dagverse producten in te kopen. Zodra om 5 uur de eerste bezoekers arriveren ben 
jij de gastvrije host van het Roof op Art Café. 
 
Jij verwelkomt de bezoekers, controleert hun tickets en serveert drankjes. Nadat bezoekers uit de tour 
komen maak je een praatje met de gasten. Bij vertrek reken je de gedronken drankjes en gekochte 
producten uit de concept store met de bezoekers af terwijl je ervoor zorgt dat ze met een tevreden 
gevoel vertrekken.  
 
Onderwijl behoud je het overzicht over het gehele event en ben je alert op het juiste verloop van 
handelingen in de kunst-tour. Jij zorgt ervoor dat de avond soepel verloopt en het hele kunst-tour team 



enthousiast aan de slag kan. Jij bent een aanspreekpunt voor vragen van bezoekers èn van de andere 
personeelsleden. 
 
Voorbereidingsweek 
 
In de voorbereidingsweek help je mee aan het opbouwen van het evenement. Je helpt mee met het in 
elkaar zetten van de kunstruimtes, het inrichten van de bar en het aanbrengen van decoraties. 
 
Op vrijdag in de voorbereidingsweek is er een repetitieavond waarbij het personeel getraind wordt om 
de kunstwerken in de tour op de borden te leggen en te serveren op een manier zoals deze is bedacht 
voor het kunstwerk. Er zullen test-bezoekers aanwezig zijn om een realistische oefensituatie te creëren. 
Tijdens deze repetitie avond ben jij op de hoogte van de taken die getraind moeten worden en geef jij 
instructies. Ook test je zelf de bar en kassa set-up uit en draag je eventueel suggesties aan voor 
verbetering hiervan. 
 
Voor deze klus wordt er gezocht naar iemand met de volgende kwaliteiten: 
 

• Jij hebt Horecaervaring 
• Jij werkt oplossingsgericht en gaat pragmatisch om met zaken die plotseling geregeld moeten 

worden om de avond soepel te laten verlopen. 
• Jij draait je hand niet om voor het bereiden en presenteren van bijzondere drankjes 
• Jij hebt affiniteit met kunst en creatieve out-of-the box ondernemingen 
• Jij maakt het gasten graag naar hun zin 
• Jij hebt in de afgelopen 2 jaar een BHV-cursus gevolgd of bent bereid om deze te volgen 
• Jij bent bekend met het werken volgens HACCP  
• Je bent in het bezit van een rijbewijs 
• Jij kunt de parttime horecawerknemers instrueren, aansturen en waardering geven 
• Jij behoudt het overzicht gedurende de avond waarbij je oog hebt voor detail 
• Jij snapt dat alles draait om de beste art-belevenis voor de bezoekers 
• Je bent communicatief vaardig en overlegt regelmatig met de manager 

 
• Kluservaring voor de opbouwperiode is een pré 
• Ervaring met het maken van koffie/ latte-art is een pré 
• In het bezit zijn van een certificaat sociale hygiëne is een pré 

 
Ben jij beschikbaar in februari en maart en herken jij je in bovenstaande punten? 
Haal deze eenmalige klus dan binnen! Stuur je motivatie en CV op naar onderstaand email adres: 
 
Meewerken@studio-echt.nl 
 
*Het betreft een eenmalige klus en géén dienstverband. Inkomsten dien je zelf aan te geven bij de 
belastingaangifte onder ‘overige inkomsten’ of op te nemen in de administratie van je eenmanszaak. 
 
Openingstijden evenement 
 
Week 3 t/m 6     Woensdag t/m zondag  17:00 – 23:59 -- maandag en dinsdag gesloten 
 
Voor vragen over deze klus kan je contact opnemen met Charly de Wit   Charly.de.wit@studio-echt.nl 
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