VACATURE: BARHOOFD
ALGEMEEN
PIP Den Haag is een multifunctioneel cultuurpodium op de industriële rafelrand van de Hofstad. In de afgelopen
tien jaar is PIP uitgegroeid van creatieve broedplaats waar een aantal kunstenaars en skaters sporadisch feestjes
gaven tot een volwaardige nachtclub voor elektronische muziek, en hét etablissement voor de lokale Haagse
underground cultuur.
Met zo’n 130 evenementen per jaar, van club nachten, exposities, workshops, concerten, talkshows, festival
producties en theatervoorstellingen is er nooit niets te doen.
Als Barhoofd run je samen met de bedrijfsleider de horeca tijdens onze evenementen. Daarmee ben je de
vertalende factor tussen organisatie en clubpersoneel. Je zorgt er voor dat alles tijdens een clubnacht of productie
soepel verloopt, stuurt personeel aan en springt zo nodig bij. Ook zorg je ervoor dat de club zo efficiënt mogelijk
werkt en hier houd je dus ook rekening mee bij de bedrijfsvoering. Je bent tevens medeverantwoordelijk voor de
opbouw en de afbouw van de producties.
We zoeken een ervaren en gastvrij persoon die van aanpakken weet. Iemand die leiding kan geven en tevens de
rust en de controle kan bewaken in een veelzijdige en soms hectische werkomgeving. Naast je salaris bied PIP je
een warm welkom in misschien wel de meest hechte familie van Den Haag, inclusief de nodige verplichtingen en
voordelen die daarbij komen kijken.
De functie is op oproep basis. We verwachten een minimale beschikbaarheid van vier diensten per maand.

FUNCTIE EISEN
- Aantoonbare horeca ervaring (bij voorkeur in een bar of club)
- Ervaring in een leidinggevende functie
- Je bent 21 jaar of ouder
- Minimaal vier nachten in het weekend beschikbaar per maand
- Fysiek fit i.v.m. het nodige klim en til werk
- Affiniteit met elektronische muziek en nachtcultuur is een pre
- Sterk probleem oplossend vermogen en bestand tegen een hoge werkdruk
- Je bent zorgzaam en hebt oog voor detail
- Nederlands als moedertaal en vloeiend Engels
- BHV en diploma Sociale Hygiëne zijn een pre
- Redelijke dansmoves
- Een slecht gevoel voor ritme (Nachtbraker met een sterke maag)
Denk je dat jij het aankan? Stuur dan nu je motivatie en CV op naar amber@pipdenhaag.nl

