Salsa te Gusta
Vacature: General Manager
Stuur bij interesse je CV en motivatiebrief naar:
sascha@salsategusta.nl
Hola!
We zijn per direct op zoek naar een General Manager om de lopende activiteiten te managen en
verder op te schalen.
Salsa te Gusta is een sociale onderneming met als missie om mensen te verbinden op de dansvloer en
zo samen volop te genieten van het leven. We zijn uitgegroeid tot een hechte community waarin
dansen centraal staat en vriendschappen ontstaan. We stralen gezamenlijk positieve energie uit,
waarmee we een wezenlijke maatschappelijke impact maken. Salsa te Gusta biedt het hele jaar door
danslessen, events en reizen aan op unieke locaties, zoals; Bar Botanique, Adam toren, Pacific, Club
Atelier, Taparia, MidWest, Vrijland Festival, Melkweg, DOK, Fiesta Macumba in Amsterdam, Leiden,
Cuba en Kroatië.
Wat wij zoeken in een General Manager:
Je bent tussen de 25 - 35 en gaat goed op een bruisend sociaal leven. Je bent ten minste 24 uur per
week inzetbaar, voor minimaal 12 maanden.
Achtergrond in:  events/ communicatie/ ondernemerschap/ bedrijfskunde/ psychologie.
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Je neemt graag verantwoordelijkheid en initiatief, oftewel “Yes, ik ga dit fixen!!!”
Je bent van nature ondernemend en strategisch ingesteld
Je hebt een commercieel inzicht en voelt je comfortabel in onderhandelingen
Je bent administratief efficiënt, georganiseerd en ordelijk
Je bent proactief en denkt in creatieve oplossingen
Je een oog voor detail en streeft naar kwaliteit
Je bent communicatief sterk en flexibel in sociaal contact
Door prioriteiten te stellen en te evalueren ben je op korte en lange termijn doeltreffend
Je kunt anticiperen en flexibel werken in onverwachte omstandigheden
De digitale wereld is jouw playground, je hebt prima editing skills en wil hierin groeien
Je hebt basiservaring in foto editing (Photoshop) / Basic Web Development
(Wordpress/Weebly/SEO) en bekend met online advertisement
Ook kun je als ‘party starter’ samen met ons Docenten Dreamteam een plek omtoveren tot
een sfeervolle omgeving waarin iedereen zich helemaal blij en op z’n gemak voelt!
Je spreekt Nederlands, Engels (en Spaans)

Taken en Verantwoordelijkheden:
●
Maandelijks rapporteren aan en overleg met Milo & Sascha (oprichters StG)
●
Event Productie
○ Event planning
○ Hosting
○ Dreamteam inzetten en aansturen
●
Interpersoonlijk
○ Intern: docenten dreamteam administratief aanspreekpunt
○ Extern: onderhouden relaties locatie partners, dansscholen en Ongekend Events.
●
Strategisch
○ Marketing activiteiten onderhouden, ontwikkelen, implementeren en evalueren
○ Vormgeven jaarplanning
○ Aangaan nieuwe samenwerkingsverbanden
●
Creatief
○ Promotie activiteiten online & offline
○ Brand awareness & partnerships met influencers
○ Content creation (fotografie/film/edits)
○ Nieuwe concepten ontwikkelen
○ Merchandise
●
Eenvoudige HR & Administratieve werkzaamheden
●
Deels begeleiden stagiair Marketing en Communicatie
Wat Salsa te Gusta jou biedt!
●
Teamwork gebaseerd op authenticiteit, vertrouwen en vreugde
●
De kans om nieuwe concepten te bedenken en je creativiteit de vrije loop te laten
●
Flexibele werktijden en werken op toffe flexplekken of thuis
●
Jonge, gezellige bedrijfscultuur
●
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
●
Mogelijkheid tot persoonlijke en professionele groei
●
Centraal onderdeel worden van een levendige community
●
De gelegenheid om deel te nemen aan onze events en danslessen
●
Bruto uurloon afgestemd op vastgestelde capaciteiten
●
Je werkt nauw samen met onze operationeel manager Jonas Afonso
●
Ondersteuning van een stagiair Marketing & Communicatie
●
In overleg mogelijkheid om een aandeel in het bedrijf te verdienen

