
 

 
 

Wij zijn op zoek naar een Hoofd Horeca (m/v), 
voor 32 tot 36 uur per week. 

  

 

Ben je op zoek naar een uitdagende, leidinggevende functie in een 

dynamische, groeiende organisatie en hou je van aansturen en 

organiseren? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!  

 

Kulturhus de Breehoek is een multifunctionele locatie gelegen in Scherpenzeel. Het 

biedt een keur aan maatschappelijke voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, 

zorg, welzijn en educatie. Naast vele sportverenigingen vinden o.a. de Bibliotheek 

Scherpenzeel, de VVV en de Scherpenzeelse Muziekschool er permanent hun 

onderdak. 

Het Kulturhus beschikt over een prachtige Theaterzaal met podium en vlakke vloer met 

een capaciteit van 600 personen, een ruime foyer, een uitstekend geoutilleerde 

sporthal met tribunes, een Grand Café met keuken dat plaats biedt aan 110 gasten en 

diverse compleet ingerichte vergaderruimtes met een capaciteit van 6 tot 25 personen. 

Voor de afdeling Horeca zijn we per 1 augustus op zoek naar een Hoofd (voorheen 

bekend als Horecacoördinator).  

 

Werkzaamheden 

 

Als Hoofd Horeca ben je verantwoordelijk voor de samenstelling en aansturing van het 

team van medewerkers. Je instrueert, coacht en ondersteunt, fungeert als operationeel 

aanspreekpunt en zorgt dat het onze gasten aan niets ontbreekt. In nauwe 

samenwerking met directie ontwikkel je het horeca- en dienstenpakket en laat je de 

afdeling meegroeien met de rest van het bedrijf.  



Profiel 

 

Je hebt een relevante, afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau, aangevuld met 

een aantal jaren horeca-ervaring. Je bent flexibel, zelfstandig, communicatief vaardig 

en houdt van organiseren. Daarnaast ben je enthousiast, sta je open voor vernieuwing 

en ben je voorzien van een gastvrij hart. Tot na middernacht en op zaterdagen werken 

vind je geen probleem. 

 

 

 

Wij bieden jou 

  

Een uitdagende, zelfstandige functie in een hecht en gezellig team. De functie wordt 

beloond volgens schaal 5 van de Horeca-cao. Daarnaast bouw je ook vakantiegeld en 

-dagen op. Doorgroeien en -leren in de organisatie behoort tot de mogelijkheden. 

 

 

 

Geïnteresseerd? 

  

Ben je nieuwsgierig geworden? Stuur dan je Curriculum Vitae met begeleidende 
motivatiebrief voor 15 juli naar: 
 
directie@debreehoek.nl, 
 
of per post naar: 
 
Kulturhus de Breehoek 
Marktstraat 59 
3925 JP Scherpenzeel 
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