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Ben jij een bevlogen horecaliefhebber? Vind jij het belangrijk dat mensen zich thuis voelen 
en weet jij mensen te verbinden? Dan is dit jouw kans!  
 
MHC Rosmalen is op zoek naar een Clubhuismanager die van óns clubhuis een huiskamer 
maakt voor alle leden, vrijwilligers, ouders, sponsoren en andere bezoekers! 
 
MHC Rosmalen 
MHC Rosmalen is een snelgroeiende en actieve hockeyvereniging. Met meer dan 1.300 
leden is de vereniging een van de tien grootste hockeyclubs in Noord-Brabant. Met ons 
prachtige complex (6 velden) en clubhuis is MHC Rosmalen een thuishaven voor haar leden 
zodat iedereen met plezier kan hockeyen.  
 
We staan niet stil. De vereniging groeit gestaag en dat levert prachtige uitdagingen op, 
bijvoorbeeld een uitbreiding van het clubhuis in de nabije toekomst. Maar ook de 
doorontwikkeling van de exploitatie van het clubhuis om in de toekomst steeds weer zoveel 
als mogelijk zelfvoorzienend te blijven. 
 
Wat ga je doen? 
Als Clubhuismanager van MHC Rosmalen ben jij ons gezicht. Jij stuurt de horeca volledig aan 
en weet van ons clubhuis een huiskamer te maken voor onze leden, ouders, vrijwilligers, 
tegenstanders en andere bezoekers. Een clubhuis vol met gezelligheid en activiteiten dat 
dient als ‘voedingsbodem’ van mooie herinneringen.  
 
Als clubhuismanager ben jij ons uithangbord en verantwoordelijk voor de volledige Food & 
Beverage. Jij zorgt voor de aansturing en efficiënte planning van het personeel, verzorgt de 
in- en verkoop, beheert de voorraad en zorgt ervoor dat het clubhuis op orde is. Natuurlijk 
ben jij ook de initiator van de hockeyfeestjes!  
 
Daarnaast ben jij er verantwoordelijk voor dat de horeca een positieve bijdrage levert aan de 
financiën van de club. Jij onderneemt acties om dit verder uit te bouwen.  
 
Als Clubhuismanager ben je tevens verantwoordelijk voor alles wat er in het clubhuis 
gebeurt. Jij beheert de agenda, stuurt de schoonmaak aan en bent in staat om kleine klusjes 
uit te voeren of organiseert dat onze dienstverleners/leveranciers dit doen. 
 
Dit ben jij: 
● Je hebt minimaal 5 jaar leidinggevende werkervaring in een horeca-omgeving (drank en 

eenvoudige keuken); 
● Je beschikt minimaal over het certificaat sociale hygiëne; 
● Je hebt of bent bereid de volgende diploma’s te halen: BHV/EHBO/Reanimatie; 
● Je hebt aantoonbare ervaring in horeca-management, bestaande uit o.a. inkoop, 

verkoop, voorraadbeheer, rapportages en dagelijkse aansturing van personeel; 
● Je vindt het logisch om in het weekend en op avonduren te werken; 
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● Je hebt ervaring in het opstellen en borgen van werkinstructies op het gebied van horeca 
en accommodatiebeheer; 

● Je kunt kleine onderhoudsklusjes uitvoeren of bent in staat dit te organiseren; 
● Je bent een echte verbinder, communicatief vaardig en gastvrij; 
● Jij kunt je makkelijk inleven en verplaatsen in uiteenlopende doelgroepen; 
● Jij wil hét gezicht zijn van MHC Rosmalen en een belangrijke steunpilaar en medespeler 

zijn in de verdere doorontwikkeling van de vereniging. 
 
Wat bieden wij? 
● Wij bieden een uitdagende, flexibele uitdaging met veel verantwoordelijkheden;  
● Wij bieden je de kans om te werken bij een groeiende, actieve en ambitieuze familieclub;  
● Je krijgt een marktconform salaris, jaarlijks 8% vakantiegeld en een 

reiskostenvergoeding. Arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Horeca CAO; 
● Je bent (gedeeltelijk) vrij tijdens de winter- en zomerstop maar dan ontvang je wel salaris 

en heb je lang vakantie. Hoe dit precies zit, leggen we graag uit bij het 
kennismakingsgesprek; 

● Wij bieden je alle ruimte en ondersteuning om leiding te geven aan een groep leuke 
collega’s; 

● De vereniging is groeiende, wij bieden jou de mogelijkheid om echt onderdeel te zijn van 
die groei. Wij hebben jou nodig in de realisatie van onder meer de doorontwikkeling van 
het clubhuis (verbouwing) en de uitbreiding van de exploitatiemogelijkheden.  

 
Vragen of reageren? 
Stel gerust jouw inhoudelijke vragen over de vacature via accommodatie@mhcrosmalen.nl  
Direct solliciteren? Stuur dan je uitgebreide motivatie en C.V. vóór 28 juli naar 
accommodatie@mhcrosmalen.nl 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


