Vacature Duty Manager

Formule 1 circuit zoekt Duty Manager

CM.com Circuit Zandvoort, was nog nooit zoveel in het nieuws. Hét moment om aan boord te komen. Een organisatie met
een grote ambitie in uitvoering! CM.com Circuit Zandvoort, met haar rijke auto(sport) heritage, ontwikkelt zich als brede
business en leisure evenementenlocatie, met in de nabije toekomst uitbreiding van congres- en events faciliteiten.
Vanwege de toename van de activiteiten op het racecircuit is CM.com Circuit Zandvoort op zoek naar uitbreiding van het
facilitaire team en zoekt hiervoor een geschikte duty manager. Je werkplek bevindt zich in het hart van de dagelijkse circuit
operatie.
Geen dag is hetzelfde. Op ons circuit ontvangen we een variëteit aan bezoekers en organisatoren. Van gasten voor
bijvoorbeeld een activiteit op de baan, een vergadering of congres, een SIM-race in Racesquare, een bezoek aan bar
Mickey’s, een Europese race, tot natuurlijk de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
Jij zorgt er onder andere voor dat de terreinen en gebouwen zijn geopend, ondersteunt bij het opbouwen van
evenementen en geeft de sleutels van de pitboxen, de porto’s en fotohesjes uit. Gedurende de dag ben je bereikbaar voor
onze klanten als ze vragen hebben over de faciliteiten. Aan het eind van de dag controleer je of onze huurders de ruimtes
netjes achterlaten. Daarnaast rapporteer je over bijzonderheden van die dag naar je collega’s, zodat we onze
dienstverlening continu kunnen verbeteren en er een goede overdracht is. Je bent daarmee een belangrijk gezicht op ons
terrein.
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WAAR KOM JE TE WERKEN?

CM.com Circuit Zandvoort is volop in ontwikkeling. Met het 4,3 kilometer lange Grand Prix Circuit, 25 pitboxen, 2 ruime
paddocks, 15 VIP-ruimtes, een compleet gemoderniseerd media center, 3 parkeerterreinen en 2 nieuwe circulaire zakelijke
evenementenlocaties (Dutch Grand Prix Lounge en de Champions Lounge) is CM.com Circuit Zandvoort de meest
veelzijdige plek aan de Noordzee.
WAT NEEM JE MEE?

•
•
•
•
•
•
•
•

Opleidingsniveau: Minimaal afgeronde mbo-opleiding
Ervaring: Werkervaring is een pre
Gastvrije houding
Humor, positief ingesteld en gericht op samenwerken
Je bent hands on, gastgericht en hebt een 8+ mentaliteit
Positieve instelling en gericht op samenwerken
Je bent flexibel ingesteld en weet je aan te passen aan veranderende interne en externe omstandigheden
Flexibiliteit qua werktijden, waarbij werken in de avonduren en weekenden geen beperking is

WAT BIEDT CIRCUIT ZANDVOORT JOU?
• Een afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid en waar je zichtbaar bent
• Het verschil kan maken en onderdeel kan zijn van het verwezenlijken van onze ambitie
• Een functie in een gastgerichte organisatie die sterk in ontwikkeling is
• Aantal uur voor deze functie is bespreekbaar
• De standplaats is Zandvoort
• Wij bieden een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring

HOE NU VERDER?
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie? Stuur jouw CV en motivatie graag via sollicitatie@circuitzandvoort.nl.
Ook voor meer informatie over deze vacature.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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