
 Vacature  
Floormanager Banqueting (38 uur) 

 
 
Over Apenheul 
Apenheul is een prachtig, groen dierenpark in Apeldoorn. Jaarlijks beleven zo’n 500.000 bezoekers 
hier een onvergetelijke dag uit. Tussen de loslopende apen leren ze meer over de apen en hun 
soortgenoten in het wild. Zo stimuleren we liefde voor dieren en natuur. Met het Apenheul 
Natuurbehoudfonds zijn we wereldwijd actief om de apen en hun leefgebied te beschermen. 
Daarnaast ligt aan de rand van Apenheul één van de meest duurzame congreslocaties van 
Nederland: De St@art. Hier vinden jaarlijks zo’n 300 congressen, evenementen en familiefeesten 
plaats. 
 
Wat ga je bijdragen aan de missie van Apenheul? 
De floormanager Banqueting is verantwoordelijk voor de dagelijkse exploitatie van de 
verschillende locaties en faciliteiten in Apenheul. Daarbij ligt de focus op onze congres- en 
evenementenlocaties De St@art en Kambizuri. Hier faciliteren we jaarlijks zo’n 300 congressen, 
evenementen, vergaderingen, familiedagen en andere (besloten) bijeenkomsten.  
 
De floormanager Banqueting is een echte horeca- en gastvrijheidsprofessional. Je doet er alles 
aan om onze zakelijke gasten een onvergetelijke dag te bezorgen. Dit doe je door alle middelen 
en medewerkers op de juiste manier in te zetten. Tijdens het voortraject heb je samen met de 
afdeling Congressen en Evenementen een adviserende rol naar de opdrachtgever. Je stuurt 
toeleveranciers op prijs, kwaliteit en planning om zo alle gestelde doelen te behalen. 
 
Tijdens de uitvoering van een bijeenkomst leid je of laat je leiding geven aan het team van 
enthousiaste banquetingmedewerkers. Je begeleidt en ontzorgt de opdrachtgever. Tot slot ben 
je verantwoordelijk voor het nastreven van gestelde budgetten en zorg je na afloop van een 
bijeenkomst of evenement voor de nacalculatie. 
 
Wat heb je daarvoor nodig? 
Onze ideale kandidaat heeft MBO+ werk- en denkniveau, aantoonbare ervaring met het aansturen 
van groepen medewerkers en ervaring binnen de banqueting. Je krijgt energie van plannen en 
organiseren, het continu aanscherpen van processen, maar ook van praktisch meewerken op de 
werkvloer. Je bent bereid een stapje extra te zetten, je kunt makkelijk schakelen en je bent flexibel 
inzetbaar. Kortom, je bent een gastheer/vrouw in hart en nieren met passie voor eten en drinken. 
 
Daarnaast: 

 Ben je resultaatgericht, heb je commercieel inzicht en weet je dit te vertalen naar 
concrete acties; 

 Heb je uitstekende communicatieve vaardigheden; 

 Ben je een motiverende leidinggevende; 

 Beheers je de Nederlandse taal en kun je je goed redden in het Engels en Duits; 

 Woon je bij voorkeur in de omgeving van Apeldoorn. 
 
Wat krijg je daarvoor terug? 

 Een baan voor gemiddeld 38 uur per week bij één van de leukste uitjes van Nederland. 
Geen dag is hier hetzelfde! Je bent bereid je werkdagen hierop aan te passen. 

 Een jaarcontract. Als het goed gaat, krijg je daarna een vast contract. Je start op korte 
termijn.  

 Goede kansen om je kwaliteiten verder te ontwikkelen. 

 Een baan bij een organisatie die haar steentje bijdraagt aan een betere wereld. We 
werken wereldwijd aan natuurbehoud, steunen de apen in het wild en werken zo 
duurzaam mogelijk. 

 Een bijzondere werkomgeving met mensen én dieren. De apen en andere dieren leven 
hier zo natuurlijk mogelijk. Je collega’s hebben stuk voor stuk hart voor de organisatie.  

 Een baan binnen een team met veel jonge en enthousiaste collega's, waarbij er naast 
hard werken ook veel ruimte is voor gezelligheid!  

 Een passende beloning conform de Leisure CAO. 
 
Je bent overtuigd?  
Overtuig ons dan dat wij jou in ons team moeten hebben! Stuur je motivatie met CV vóór 7 mei  
2018 naar ikbenovertuigd@apenheul.nl t.a.v. Martijn Nagel. Let op: bij gelijke geschiktheid hebben  
interne kandidaten voorrang. 
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