Gezocht: Kunst Diner Tour Host
Eenmalige klus voor een 4 weken lang geopend pop-up kunst evenement

25 februari t/m 27 maart 2022 Maassilo Rotterdam
Marktconforme vergoeding + maaltijd en drankjes op werkavonden

Voor een 4 weken lang geopend pop-up kunst-evenement wordt er gezocht naar geschikte Kunst Diner
Tour Hosts. 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 Kunst Diner Tour Host ben jij verantwoordelijk voor een prettige belevenis van de tour voor de
bezoekers. Ieder half uur verwelkom je een nieuwe groep bezoekers voor een tour en maak je een pratje
met bezoekers die de tour hebben afgerond. Een avond bestaat uit 8 rondes.
Je geeft een introductie aan de bezoekers voorafgaand aan de tour. Daarbij leg je uit wat de bezoekers
te wachten staat, geef je onder andere een veiligheidsinstructie en noteer je welk drankenarrangement
iedere bezoeker wil drinken tijden de tour. Je serveert vervolgens het eerste bijzondere drankje aan de
bezoekers voordat je ze de weg wijst naar het eerste kunstwerk van de tour.
Je let goed op of er (mindervalide) mensen zijn in de groep aanwezig zijn die eventueel extra hulp of
begeleiding nodig hebben tijdens de tour.
Wanneer de bezoekers het laatste kunstwerk verlaten aan het eind van hun tour, ben jij de eerste
persoon die hen aanspreekt. Je vraagt naar hun ervaring en maakt een praatje met de gasten.
Ook nodig je ze uit om een drankje te komen drinken in het Sky View Art Café. De drankjes die ze
bestellen bereid je eventueel zelf, of je geeft de bestelling door aan een collega.

Het is belangrijk dat je tijdens het praatje met de bezoekers onderzoekt of alle gasten niet alleen van de
kunstervaring hebben genoten, maar ook voldoende van het eten hebben genoten en geen honger
meer hebben. In het geval van ontevreden bezoekers volg je de instructies zoals je deze uitgelegd krijgt
tijdens de repetitie avond.
Repetitie avond
Om deze klus uit te kunnen voeren moet je aanwezig zijn bij de repetitie avond op Vrijdag 14 januari
van 16:00 tot 23:30 uur. Hier wordt met een test-publiek geoefend met soepel laten verlopen van de
avond. De middag begint met een instructie. Om half 6 start de eerste tour met test-bezoekers. Ook het
afsluiten en schoonmaken volgens het HACCP-hygiëne plan wordt geoefend. De avond eindigt met een
optionele borrel met het hele team vanaf half 12.

Voor deze klus wordt er gezocht naar gezellige teamleden met de volgende kenmerken:
•

Je bent ingeschreven bij KvK als zelfstandig ondernemer of gaat dit doen voor deze klus

•
•

Je bent sociaal en voelt intuïtief aan of bezoekers tevreden zijn
Je hebt affiniteit met kunst en creatieve ondernemingen

•
•

Je maakt het gasten graag naar hun zin
Je maakt graag mooie cocktails en drankjes klaar

•
•

Je snapt dat alles draait om de beste art-eet-belevenis voor de bezoekers
Je bent communicatief vaardig en kan zowel Nederlandstalige als Engelstalige bezoekers te
woord staan.

•
•

Ervaring met het maken van koffie/latte-art/bier tappen is een pré
Bekend zijn met werken volgens HACCP is een pré

Ben jij minimaal 8 avonden + de repetitie avond beschikbaar in de maanden februari/maart en herken
jij je in bovenstaande punten?
Haal deze klus dan binnen! Stuur je motivatie en CV op naar onderstaand email adres:
Meewerken@studio-echt.nl
Selectie geschiedt op basis van motivatie, ervaring en beschikbaarheid.
Laat weten op welke avonden je beschikbaar bent en hoeveel avonden je zou willen werken.
*Het betreft een eenmalige klus als Kunst Diner Tour Host en géén dienstverband. Inkomsten dien je op
te nemen in de administratie van je eenmanszaak.
Openingstijden evenement
Week 9 t/m 12

Woensdag t/m zondag 17:00 – 23:59

maandag en dinsdag gesloten

Om half 5 is er een optionele gezamenlijke avondmaaltijd met het team van die avond.
Als de laatste bezoekers vertrokken zijn, is er een optionele borrel met het team om de avond af te
sluiten.
Voor vragen over deze klus kan je contact opnemen met Charly de Wit
info@studio-echt.nl

