Gezocht:
Mafkees
(bedrijfsleider, 32 uur per week)
Use-it Rotterdam en hostel Mafkees (120 bedden) zijn de backpackers paradepaarden van
Stichting Jong Rotterdam.
Use-it is een informatie- en servicepunt dat gedurende het hele jaar een uitgebreide
dienstverlening biedt aan jonge toeristen in Rotterdam. Sleep-in De Mafkees biedt goedkope
maar service gerichte overnachtingsaccommodatie voor maximaal 120 personen: € 12,50 per
persoon per nacht inclusief eenvoudig maar typisch Nederlands ontbijt.
We zijn op zoek naar een duizendpoot die Use-it smoel wil geven en als bedrijfsleider De
Mafkees kan aansturen en promoten.
We zoeken een Rotterdammert (mag ook import zijn :-) die weet wat het echte Rotterdam
allemaal te bieden heeft aan Backpackers en ze dan ook een onvergetelijk verblijf kan
aanbieden en je hebt er nog lol in ook! Je beschikt over een vlotte, meertalige babbel, bent de
ideale gastheer of gastvrouw en als het nodig is 24/7 bereikbaar en aanspreekbaar.
Wat je verder nog nodig hebt:
- Je bent bekend met de Backpackerswereld;
- Je hebt goede ideeën om de dienstverlening van Use-it en De Mafkees verder uit te breiden;
- Je hebt geen moeite met het schrijven van wervende teksten;
- Werken in weekenden en vakantieperioden is geen probleem;
- Je kan ons enthousiaste Mafkees Team doelgericht aansturen en hebt ervaring met EVS-ers;
- Je hebt genoeg ideeën voor activiteiten om onze gasten en Rotterdamse jongeren mee te
verrassen;
- Je hebt ervaring met roosters maken, voorraad- en kasbeheer;
- Horeca werkzaamheden bieden geen geheimen meer voor je;
- Als Rotterdammert beschik je natuurlijk over de opgerolde mouwen mentaliteit;
- Voor kleine reparaties pak je eerder de gereedschapskist dan de telefoon;
- Je rijbewijs en eigen vervoer getuigen van je mobiliteit.
Meer informatie over Use-it en De Mafkees kan je vinden op www.use-it.nl
en www.hosteldemafkees.nl .
Wil je meer weten over deze aparte maar veeleisende baan: neem contact
op met Marc Boes (marcboes@jongerenwerk.nl) of
telefonisch 010-436 57 30. Je sollicitatie met CV en
motivatie kan je mailen naar Marc of ter attentie van Marc opsturen naar
Vijverhofstraat 47, 3032 SB Rotterdam. Sollicitaties voor 01-01-2018.

