
Vacature: Het Depot zoekt voltijds 
medewerker horeca & events (x/v/m) 

 

Het Depot fungeert als draaischijf binnen de Vlaamse muzieksector en combineert een stevige 
concertwerking met het continu stimuleren van talent en maximaliseren van podiumkansen. 
Jaarlijks organiseert Het Depot meer dan 150 concerten. Ook werkt Het Depot mee aan enkele 
festivals zoals COOL Festival, M-IDZOMER, And&, Het Groot Verlof en 
Studentenwelkom. Daarnaast is Het Depot de ideale locatie om een eigen event te 
organiseren of een concert bij te wonen vanuit onze VIP.  

Functieomschrijving  

• Als medewerker horeca & events sta je in voor de gehele horecawerking. Van de 
foyer naar de keuken tot in de VIP: elke toog met frigo is jouw domein en deze shinen 
dankzij jouw grote dosis horecaliefde!  

• Je komt met voorstellen om de horecawerking naar een hoger niveau te tillen. Je 
denkt na over een zo efficiënt mogelijke werking op vlak van o.a. organisatie, 
innovatie, barinrichting en duurzaamheid met oog op de kostenanalyse.  

• Perfect getapte pintjes, nieuwe cocktails, specials op riders van artiesten of 
verrassingsapero’s voor je collega’s: je bruist van ideeën en je avond is pas geslaagd 
wanneer je iedereen ziet genieten van zijn/haar drankje.  

• Samen met je collega’s zorg je ervoor dat iedereen welkom is: zowel de vrijwilligers, 
medewerkers als concertgangers. Het Depot streeft ernaar een open plek te zijn waar 
iedereen zich van moment één thuis voelt. 

• Je staat in contact met een heleboel mensen. Zo stuur je de vrijwilligers achter de bar 
aan, volg je overdag logistieke hulp op, maak je goeie afspraken met leveranciers, 
zorg je voor wachtende concertgangers aan je toog, enzovoort.  

• Je coördineert de B2B en B2C events. Op basis van informatie maak je een offerte 
naar de noden van de klant die de zaal of VIP wil huren. Je zorgt voor een vlekkeloos 
verloop van de avond en draagt eindverantwoordelijkheid op. Niets gebeurt zonder 
dat jij het weet of hebt goedgekeurd.  

• De administratieve opvolging naar klanten en leveranciers gebeurt dankzij jou snel en 
efficiënt.  

• Je rapporteert de verkoopcijfers van de drankomzet en events aan de financieel 
directeur.  



• Je bent verantwoordelijk voor alles wat met logistiek te maken heeft in de foyer: de 
toog, licht en geluid, jetonautomaten, enzovoort.  

 
Wie ben jij?  

• Je ademt horeca en je loopt warm van de rock & roll omgeving in een concertzaal. 

• Avond- en weekendwerk vind je fijn. Je houdt van flexibele uren en je weet zelf 
structuur te scheppen in je eigen werk.  

• Je kan snel overweg met iedereen: ongeacht taal, gender, geaardheid, afkomst, 
leeftijd, huidskleur, sociale achtergrond, functiebeperking,… 

• Je houdt van strakke planningen en afspraken maken. Je vindt het kicken om goed 
voorbereid te zijn en daardoor onnodige chaos te vermijden.  

• Je durft in te grijpen wanneer er zaken mislopen. Je kan mensen hierop aanspreken 
en je wil op zoek gaan naar oplossingen.  

• Goesting, de juiste ingesteldheid en veel motivatie zijn belangrijker dan diploma’s of 
ervaring.  

 
Wij bieden jou  

• Een voltijds contract van onbepaalde duur in een open-minded en zeer hecht team  
• Een loon volgens barema PC329.01 (looncategorie 1BC) 
• Een mobiliteitsvergoeding, ecocheques en een eindejaarspremie  
• Last but not least: de nodige dosis rock & roll, veel muziek en lekker eten!  

Interesse?  
 
Drop je CV en motivatiebrief voor 13 juli 2022 in de mailbox van Roeland Boeve 
(roeland@hetdepot.be). Laat ons zien waarom je veel goesting hebt en aan bovenstaand 
profiel voldoet! De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 25 juli 2022.  
 
Het Depot hecht belang aan inclusiviteit. De selecties gebeuren op basis van competenties, 
ongeacht taal, gender, geaardheid, afkomst, leeftijd, huidskleur, sociale achtergrond, 
functiebeperking,... Voor extra informatie kan je terecht bij Roeland (roeland@hetdepot.be). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Het Depot organizes about 150 concerts per year in its own venue, along with a few festivals 
(M-IDZOMER, And&, Coolfestival), and is therefore a well known player within the Belgian 
music scene. Apart from organizing concerts we work hard on stimulating musical talent and 
optimizing performing opportunities for artists. Our venue is also the perfect location to 
organize different sorts of events.  

Job description  

• The bars in Het Depot are the center of any concert evening: this is where people 
meet, and you will make it shine. Every room with a bar and fridge is yours: from the 
foyer to the VIP.  

• You will lift the bar experience to a new level. You are constantly looking for 
improvement in the field of organization, innovation, decoration and sustainability with 
an eye on cost-benefit.    

• You enjoy it when you see people enjoy their beverage at a concert, or their cocktail 
at a party, and it thrills you when you can to provide the artists with their preferred 
wine.  

• You and your colleagues make everybody feel welcome (volunteers & public). Het 
Depot wants to be an openminded space where everyone feels right at home.   

• You are a people’s person: you manage the bar and the volunteers working there, 
you have a good relation with the suppliers (catering & drinks), and you enjoy a talk 
with the audience. 

• You will coordinate events (B2B, B2C) that take place at Het Depot. You will make 
the client an offer based on their specific needs, and will make sure their evening 
goes smooth.  

• Your paperwork (event offers, invoices to the customer, deliveries) is impeccable.   

• You will report sales figures of the bar revenue and events on a regularly basis to the 
staff.  

• You are responsible for the logistics of the foyer: bar, audio & lights, vending 
machines, etc.  

 
And you are...  

• You are the one that is screaming RUNNING THE BAR AT A CONCERT VENUE? 
HELL YEAH!  

• You don’t mind working nights and weekends. You know how to organize your own 
work.  

• Meeting people gives you energy. You are a people’s person: language, gender, 
orientation, origin, age, social background, are no boundaries.  

• You know that being prepared means avoiding stress. You enjoy making up tight 
schedules.   



• When things seem to go wrong, you never hesitate to interact. You know how to 
address people and will always look for solutions.  

• Your eagerness and attitude are worth more than any diploma.   
 
We offer…  

• A fulltime contract in an open-minded and close team 
• A salary according to barema PC329.01  
• Mobility compensation, ecocheques, year-end bonus.  
• Last but not least: a lot of rock & roll, music & (thanks to you) nice drinks! 

Interested?  

Send your resume and a personal letter to Roeland Boeve (roeland@hetdepot.be) before 13th 
of July 2022. Show us why you are the one we’re looking for! Interviews will take place during 
the week of the 25th of July 2022. 

Inclusivity at all levels is important to Het Depot. Candidates for the job will be selected 
based on competence, regardless of language, gender, orientation, age, color, social 
background, physical or psychological restrictions. Mail to Roeland (roeland@hetdepot.be) 
for extra information.  

 


