Oproep Barhoofd

Wij van het AHKafé zijn op zoek naar versterking binnen ons team. Vanaf aankomend
schooljaar vullen wij ons team graag aan met iemand die samen met ons na wil denken over
de inhoud binnen de maandelijkse edities van het AHKafé.
Ben jij een AHK-student of alumnus die graag je creativiteit kwijt wil bij het bedenken van
deze avonden, stuur ons dan een mail.
Wat is AHKafé?
Een avond waar studenten elkaar AHK-breed ontmoeten. Geen suffe netwerkborrel maar je
interesses en kennis met elkaar delen en elkaar persoonlijk leren kennen. Een plek waar je
geïnspireerd raakt door elkaar, zonder het hokje van jouw ‘expertise’ er meteen op te
plakken. Hier gaat het om plezier met elkaar hebben, elkaar inspireren en leren kennen.
Zodra dit allemaal is gebeurd kunnen er mooie samenwerkingen ontstaan.
Emma van Zandvoort en Belle Lammers, beide vierdejaars studenten aan de Opleiding
Productie Podiumkunsten zijn gestart met een concept in samenwerking met Wendy van Os.
Onder leiding van Emma en Belle, die het voortouw zullen nemen in het proces, zal het team
samen verantwoordelijk zijn voor de invulling van de avonden. Door samen te werken met
studenten van verschillende AHK-academies investeren wij in een breed netwerk.
Wat verwachten wij van jou:
•
•
•
•
•
•

Je maakt een plan voor de bemanning van barpersoneel bij ons maandelijkse
programma.
Het samenstellen van een team voor achter de bar.
Het opruimen/afsluiten van de bar.
Je hebt affiniteit met horeca. Je hoeft niet per se ervaring te hebben. We vinden het
wel belangrijk dat je enthousiast bent.
Aansporen/leiding geven aan je barpersoneel.
Je kan goed overzicht houden en bent stressbestendig.

Wat bieden wij:
•
•
•
•

Je bouwt op een creatieve en relevante manier aan je cv.
Je komt te werken in een gezellig team vol jonge AHK studenten/alumni.
Het opdoen van een breed netwerk binnen de AHK.
Een bijdrage leveren aan de AHK-community.

De vacature is voor een vrijwilligersfunctie. Het AHKafé is onderdeel van de website
AHK.nl/ondernemen.
Voor meer informatie, ga naar AHK.nl/ahkafe of sluit je aan bij onze Facebookcommunity:
facebook.com/ahkafenl
Heb je interesse mail dan naar ahkafe.organisatie@gmail.com

