VACATURE

ALLROUND
MEDEWERKER
EVENTS
KOM FLEXWERKEN OP TWEE PRACHTIGE MONUMENTALE EVENEMENTENLOCATIES
Ben jij de gezellige en spontane collega die op zoek is naar een leuke baan waarbij je heel
veel verschillende taken krijgt? Ben je niet bang om je ‘twee rechter handen’ uit de mouwen te steken en
ben je breed inzetbaar? Dan ben jij onze nieuwe collega!
Een leuke werkomgeving is absoluut gegarandeerd! Je komt namelijk te werken op twee
adembenemende eventlocaties , in een gezellig, jong team en bij een bruisende organisatie.
VAN ALLE MARKTEN THUIS? DAT BEN JIJ!
Als allround evenementen medewerker ben jij onze alleskunner achter de schermen. Je krijgt één van
de meest gevarieerde banen binnen onze organisatie. Zo ga je zalen ombouwen en klaarzetten voor
partijen, onderhoudswerkzaamheden uitvoeren of schoonmaak werkzaamheden verrichten. Daarnaast
heb je contact met onze gasten wanneer je de ontvangst van een evenement begeleidt. Het kan zo
zijn dat we jou enkele momenten later hard nodig hebben als hulp in de afwas of doe je hand-en-span
diensten in de keuken. Kortom: een ontzettend leuke, veelzijdige functie met een diversiteit aan taken en
verantwoordelijkheden!

DIT BEN JIJ

Een enthousiaste collega met een
pro-actieve houding.
Representatief.
Flexibel beschikaar.
Met jou kunnen we lachen!
Gezelligheid breng je mee.
Ervaring in de horeca is een pré (Als je
nog geen ervaring hebt ben je bij ons
ook aan het goede adres! Met onze
ervaring en award winning bedrijven
kunnen wij je gemakkelijk alle
kneepjes van het vak leren).

WAT KRIJG JE?

Een contract voor minimaal 32 uur (voorkeur voor
fulltime).
Flexibiliteit in het plannen van je werkdagen. Je bent
de baas over je eigen uren! Veel van onze evenementen
vinden overdag en doordeweeks plaats, waardoor je vaak
in de avonduren en weekenden vrij bent.
Onvergetelijke teamuitjes die je sowieso niet wilt missen
en een ontzettend ﬁjne groep collega’s.
Salaris, uiteraard!
Een organisatie met mooie doorgroeikansen.
Een omgeving waar eigen initiatief en inbreng wordt
gewaardeerd en aangemoedigd.
Winstdeling.

ZIJN WIJ EEN MATCH MADE IN HEAVEN?
Zie jij jezelf al helemaal werken binnen ons team? Ben jij die waardevolle kracht die wij
zoeken? Reageer snel door een mail te sturen naar ikwilwerken@muntgebouw-utrecht.nl
t.a.v. Maurice van Rossum.

