VACATURE
Technisch Medewerker Evenementen (oproepkracht)
Type
Niveau
Functie
Locatie

Oproepkracht
MBO
Facilitaire & Technische Dienst
Zandvoort (Circuit Zandvoort)

Join the team!
Circuit Zandvoort biedt jaarlijks een zeer uitgebreide en gevarieerde kalender vol spectaculaire topevenementen
en internationale hoogtepunten zoals de Jumbo Racedagen driven by Max Verstappen, ADAC GT Masters
weekend en natuurlijk de Historic Grand Prix Zandvoort. Het unieke circuittraject wordt door veel coureurs
geroemd vanwege de unieke ligging, de uitdagende bochten en de bijzondere accommodatie. Circuit Zandvoort
is, met het restaurant Bernie's Bar & Kitchen en de indrukwekkende Paddock Club, ook een unieke locatie voor
een diner, event, meeting en productpresentatie. Samen met jouw collega’s zorg je ervoor dat zowel de
bezoekers als de organisatoren een plezierig bezoek aan onze multifunctionele evenementenlocatie beleven,
waarbij Circuit Zandvoort ook op het gebied van Business Events sterk gegroeid is en zich steeds verder blijft
ontwikkelen.
Ter versterking van ons team wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde collega’s in de functie van:
Technisch Medewerker Evenementen (3.5-40 uur)
Wat houdt het werk in?
In deze functie ondersteun je de afdeling Event Services tijdens activiteiten en evenementen op Circuit
Zandvoort.
• Je verricht activiteiten op het gebied van transport, op- en afbouw van evenementen;
• Je verricht opruimwerkzaamheden voor- tijdens en na evenementen;
• Je voorziet gasten van stroompunten en internetvoorzieningen en ondersteunt collega’s bij het installeren
van audio visuele middelen voor onze gasten tijdens beurzen en evenementen;
• Je verstrekt informatie en service aan gasten.
Wat verwachten wij van jou?
• Je bent minimaal 18 jaar oud;
• Je kunt zelfstandig werken;
• Je hebt interesse in internet/ techniek;
• Je bent flexibel inzetbaar (met name tijdens weekenden en avonden);
• Je bent representatief en enthousiast;
• Je bent gastgericht, collegiaal en resultaatgericht.
De standplaats van deze functie is Zandvoort.
De aanvraag van een VOG-verklaring maakt onderdeel uit van de procedure.
Wat mag je van ons verwachten?
Naast een afwisselende, verantwoordelijke functie in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s,
waar geen dag hetzelfde is, kun je een goede begeleiding verwachten bij een uitdagende job, op een van de
snelste locaties van Nederland.
Wil je meer informatie of solliciteren?
Neem gerust contact op met Niek Oude Luttikhuis via 0235740740 of email: niek@circuitzandvoort.nl.
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