
 
 
 

Vacature 
Horecamanager (m/v) 

Fulltime (38 uur) vanaf 1 maart 2022 (bij voorkeur per direct) 

 
 
Pinoké is een gezellige familiehockeyvereniging in het Amsterdamse Bos met zo’n 2200 leden 
en biedt volop ruimte voor zowel Top- als Breedtehockey. Pinoké staat voor plezier & prestatie 
en voor verbinding & vereniging en wil graag een gastvrij thuis zijn voor leden en bezoekers. 
De eerste (jeugd)teams komen in de competitie uit op het allerhoogste niveau.  
 
Pinoké heeft de horeca-exploitatie in eigen beheer en is ter versterking van het horecateam per 
1 maart 2022 (bij voorkeur per direct) op zoek naar een fulltime Horecamanager (m/v). 
 
Ben jij die energieke en ervaren Horecamanager die het leuk vindt om te zorgen dat alles op 
rolletjes loopt en dat onze leden, vrijwilligers, sponsoren en gasten lekker kunnen ontspannen 
op onze vereniging? Ben je een echte aanpakker en hou je van de drukte en afwisseling in de 
horeca? Dan zijn we op zoek naar jou! Als Horecamanager staan onze leden en gasten bij jou 
op de eerste plaats. Je hebt er plezier in om het hen naar de zin te maken. Samen met je 
collega’s van het horecateam zorg je dat het hen aan niets ontbreekt. 

 

Takenpakket 
 
Pinoké is een vrijwilligersorganisatie waarbij de volledige horeca én een aantal ondersteunende functies 
worden ingevuld door professionals. Je rapporteert in deze functie aan de Exploitatiemanager en je 
werkt daarnaast nauw samen met de chef-kok én Accommodatiemanager en in de operatie met onze 
ervaren fulltime facilitair medewerker. Samen met jouw collega’s zorg je ervoor dat Pinoké goed op de 
kaart staat. Ieder heeft daarin zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Je werkt in een 
afwisselende en dynamische omgeving en geen dag is hetzelfde! 

Als Horecamanager ben jij verantwoordelijk voor het volgende takenpakket: 
 

• Het trainen en ontwikkelen van collega's én operationeel leiding geven aan het horecateam; 

• Meedraaien achter de bar met het horecateam; 

• Personeelszaken Pinoké Horecateam (in nauwe samenwerking met de Exploitatiemanager); 

• Monitoren van de financiële resultaten waaronder de in-/verkoopcijfers en het voeren van het prijsbeleid; 

• Administratieve werkzaamheden, waaronder roosters maken, voorraadbeheer en kascontrole; 

• Beheren van het assortiment/aanbod en het plaatsen van bestellingen; 

• Onderhouden van contact met leveranciers/contractpartners; 

• Offertes uitbrengen en zorgen voor uitvoering en administratieve afhandeling; 

• Begeleiden bijeenkomsten, evenementen en feesten/partijen; 

• Verantwoordelijk voor het doorvoeren van creatieve en innovatie initiatieven; 

• De naleving van HACCP. 
 

 



 

Functie-eisen 

Als jij deze top collega bent en ook nog voldoet aan die “paar eisen” die we stellen, laten we dan snel 
een kop koffie drinken. Maar laten we eerst de feiten nog even op een rijtje zetten: 
 

• MBO+ werk/denkniveau; 

• Fulltime beschikbaar (38 uur per week) vanaf 1 maart 2022 (eerder starten zeer gewenst); 

• Ruime horeca- én leidinggevende ervaring; 

• Kennis van relevante wet- en regelgeving (oa. HACCP); 

• In het bezit van een (geldige) verklaring Sociale Hygiëne; 

• In het bezit van BHV / EHBO (pré) maar tenminste bereid om cursus te volgen; 

• Je bent ambitieus, ondernemend en communicatief vaardig; 

• Je kunt snel schakelen, bent flexibel, stressbestendig en een motivator; 

• Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en bent in staat om zelfstandig te werken; 

• Bereid om in de avonden én in het weekend te werken en hebt géén 9-5 mentaliteit; 

• Woonachtig in (de omgeving van) Amstelveen/Amsterdam; 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
 

 
Aanbod 

We vragen wel wat van je, maar we hebben je uiteraard ook voldoende te bieden: 
 

• Werken bij de mooiste en gezelligste familiehockeyvereniging in het Amsterdamse Bos; 

• Een afwisselende functie en veel directe interactie met onze gasten en collega’s; 

• Een dynamisch, jong en enthousiast team; 

• Fijne werksfeer in een informele en sportieve werkomgeving; 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sportverenigingen; 

• Salarisindicatie (FT) tussen € 2500,- en € 2900,- bruto per maand gebaseerd op kennis en ervaring; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder bijvoorbeeld 24 vakantiedagen (FT). 
 

 
Solliciteren? 
 
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande vacature, voldoe je aan de functie-eisen en zou je graag in 
aanmerking willen komen voor een kennismaking met Pinoké?  
 
Stuur dan je sollicitatie voorzien van CV en motivatie (uiterlijk 9 februari 2022) naar 
exploitatiemanager@pinoke.nl t.a.v. Dennis de Lugt. 
 
Voor vragen kun je via bovenstaand e-mailadres of telefonisch (06-13278404) contact opnemen met 
Dennis de Lugt, Exploitatiemanager van Pinoké. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 


