Facilitair impact Coordinator SOCOCO Coffee bij de Food Innovation Academy
De Food Innovation Academy is de plek waar bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie
elkaar ontmoeten en inspireren. Een unieke netwerklocatie, waar zaken worden gedaan en
kennis wordt gedeeld. Maar ook een scholingsplek waar jongeren worden getriggerd te
kiezen voor een carrière in de foodsector. En een podium voor ongezien talent, door
coaching en ondersteuning van SOCOCO Coffee, bouwen aan een nieuwe toekomst!!
KOM ONS TEAM VERSTERKEN
Wij zijn op zoek naar versterking! Aan het begin van je carrière of ben je er aan toe om echt
impact te maken?
Neem dan contact met ons op. En laat je inspireren in een omgeving die uniek is in
Nederland. Wij kijken niet alleen naar je C.V. maar vooral of je ons inspireert met je
creativiteit en het anders durven denken.
In deze dubbelrol ben je verantwoordelijk voor het facilitair beheer en het organiseren van
alle events & seminars binnen de Food Innovation Academy. Daarnaast ben je de coach en
inspirator bij begeleiden van ongezien talent van het SOCOCO Hospitality programma. Je
werkt samen met de directeur van de F.I.A en SOCOCO Coffee aan de verdere
(door)ontwikkeling van de Food Innovation Academy.
Wat ga je doen
o Het verder uitbouwen van het concept van de F.I.A.
o Je borgt de continuïteit van de facilitaire zaken binnen de F.I.A.
o Coördineren, coachen en begeleiden van ongezien talent bij het (her)ontdekken van
hun talenten en creativiteit.
o Het organiseren van Events en Seminars binnen de F.I.A. voor de
levensmiddelensector en het onderwijs.
o Je bent aanspreekpunt in de 1e lijn voor klanten, en leveranciers.
o Je bent de intermediair tussen verschillende belanghebbenden in de FIA.
Wat breng je mee:
o Enthousiasme en positieve energie om iets op te bouwen, waarbij je uitdagingen niet
uit de weg gaat.
o Anders durven denken en kansen zien.
o Oog voor mensen en kansen zien om ongezien talent een nieuwe toekomst te
bieden.

Gastvrijheid zit in je bloed en draag je graag over aan anderen.
Je bent flexibel, in staat prioriteiten te stellen en echt een teamspeler.
Je kunt goed zelfstandig je werk organiseren en coördineren.
Bij voorkeur een hbo-opleiding in de richting van facilitair management of
hotelschool.
o Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal.
o
o
o
o

Wat bieden wij jou:
o Een jong, enthousiast team waarmee je gaat samenwerken.
o Een contract voor 32 tot 40 uur per week.
o Een marktconform salaris.
o 25 vakantiedagen.
o Een inspirerende werkplek waar veel te leren is.
o Jaarlijks budget voor opleiding.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?
Neem dan contact op Perry van Gils (06-13053684) of mail naar perryvangils@sococo.coffee

