
Floormanager met office skills☺

Ons team breidt uit en daarom zoeken wij een nieuwe partner voor onze locatie- salesmanager
Ruben (34-40 uur). Als floormanager handel je als eerste de reserveringen af. Daarnaast ben jij de
verantwoordelijke voor de communicatie, de socials en onze museumtours. Ook vind je het leuk om
als gastheer/vrouw op de werkvloer te staan waarmee je het visitekaartje bent van de locatie. Bij het
Heineken Gebouw hanteren we hoge standaarden als het gaat om beleving, gastvrijheid en kwaliteit.
En dat klinkt in alles wat we doen door!

Je werkzaamheden zijn heel divers. Hoe ziet jouw werkdag eruit? Je begint je dag met een goede bak
koffie of thee met wat lekkers erbij. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je collega’s en natuurlijk de
gasten die wij in de koffiebar verwelkomen. Vervolgens wijs je de gasten de weg naar hun
vergaderruimte en vertel je de informatie die zij nodig hebben om een hele dag in uitstekende sfeer
te kunnen vergaderen.

Daarna kruip je achter je laptop. Zijn er aanvragen via de mail voor nieuwe meetings binnen
gekomen? Welk hotel boek je voor de tweedaagse die op de planning staat? Zijn de gidsen
beschikbaar voor de stadswandeling die één van de gasten geboekt heeft? Vervolgens bel je de
contactpersoon voor de komende meetings. Is alles duidelijk, klopt de opstelling, wanneer willen ze
lunchen en wat zijn hun dieetwensen. Ondertussen komen er ook een aantal toeristen binnen die de
koffie al ruiken en graag een audiotour willen om meer over het gebouw en de historie te weten te
komen. Want ja, de muren, kasten en gangen zijn gevuld met historie en verhalen van toen. Zij
kunnen aan de hand van QR-codes zelf de tour volgen.

Tijdens de lunch is het een mooi moment om de vergaderruimtes op te ruimen, waar nodig de
voorraad aan te vullen en alles er weer spik en span uit te laten zien. ’s Middags werk je de
reserveringen bij en bereid je een post voor de socials voor. Tussendoor krijg je nog een belletje van
locaties.nl, een samenwerkingspartner. Hoe gaat de samenwerking en hoe kunnen we de conversie
verhogen? Voordat je naar huis gaat bespreek je met het team de planning voor morgen. Elke dag ziet
er namelijk heel anders uit. Never a dull moment in het Heineken Gebouw.

Taken en verantwoordelijkheden:
- Je draagt zorg voor de receptie en reserveringen
- Je hebt ervaring met het beheer van social media
- Onderhoudt contacten met o.a. webbouwer en grafisch vormgever
- Je bent een teamplayer en vindt het leuk om in een hecht team te werken
- Je bent inspirerend als het gaat om service en gastvrijheid
- Je werkt uitvoerend mee in de horeca
- Je bent ondernemend en oplossingsgericht
- Je hebt een proactieve houding, bent flexibel, met oog voor detail
- Je hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie of horeca
- Je beschikt over uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Wat kan je van ons verwachten?
- Wij geven je veel vrijheid en verantwoordelijkheid
- Bieden je uitstekende arbeidsvoorwaarden
- In een gezellige en dynamische werkomgeving
- Daarnaast leer je heerlijke koffies zetten en prachtige biertjes tappen!

Over het Heineken Gebouw Rotterdam



Wij hebben eind april 2022 onze deuren geopend. Alles is nieuw, het concept is uniek. Je kan ons
vergelijken met een boutique hotel maar dan voor meetings, events en tours. Daarnaast staan we op
de schouders van een groot merk, vroeger was dit kantoorgebouw onderdeel van de
Heinekenbrouwerij. De geschiedenis van dit bijzondere merk is overal zichtbaar en voelbaar. Zo kan
een groep als break-out tijdens de vergadering ook een rondleiding krijgen, genieten van het te gekke
dakterras of een bierproeverij in The Secret Bar houden. Maar we zijn er ook voor de cultuursnuiver
die graag bij ons koffie drinkt en een audiotour boekt. Daarnaast is het Heineken Gebouw ook een
bedrijfsverzamelgebouw waar we voor de huurders bezoekers ontvangen en zij altijd terecht kunnen
in onze koffiebar voor een praatje en een drankje. Er is ronduit veel te beleven en veel dynamiek.

Onze werkdagen zijn variërend van 6-10 uur per dag, van 08.30 tot 17.00 en soms van 10.00 tot
19.00, uiteraard afhankelijk van de reserveringen. Af en toe zit er dus ook wel eens een lange dag
tussen maar wees gerust, dat betekent ook een lekker dagje extra vrij in de week!

Interesse?

Wij hopen natuurlijk dat je nu staat te trappelen van enthousiasme! Wil je meer weten of
langskomen voor een kop koffie of lekker biertje?

Neem contact op met Ruben Hartman via ruben@heinekengebouw.nl of via 06-16475494.


