VACATURE MEDEWERKER BEDIENING
BIJ BRUILOFTEN
Oproepkracht

Locatie
Iedere bruiloft is weer anders & ook op een andere
locatie! Indien je geen vervoer kunt regelen, kun je
altijd met ons meerijden.

Over ons

Wat bieden wij jou?

Beleef Het Events is een evenementenbureau gericht
op het realiseren en uitvoeren van diverse
trouwconcepten, waaronder ‘Festivalbruiloft’ & ‘Buiten
Trouwen’. Hiervoor werken wij samen met diverse
unieke locaties door heel Nederland die passend zijn
bij onze concepten. De bruiloften vinden voornamelijk
in de zomerperiode plaats en daar hebben we
enthousiaste collega’s voor nodig die zin hebben in
een zomer vol gezelligheid!

Samen met een hechte groep van collega’s verzorgen
wij al jarenlang de mooiste dag van koppels hun
leven. Onderdeel uitmaken van deze dag blijft
bijzonder en geeft veel voldoening. Een leuker
zomerbaantje is er volgens ons niet!

Wie ben jij?
o
o
o
o
o
o

Je bent van april t/m oktober veel beschikbaar op
de vrij- en zaterdagen
Je houdt van aanpakken
Werken in de trouwbranche lijkt je fantastisch
Je straalt enthousiasme uit en wilt graag in
teamverband werken
Relevante werkervaring is welkom maar geen
vereiste; wij leren je graag ons mooie vak!
Je bent 16 jaar of ouder;

Als collega van Beleef Het Events ben jij het
visitekaartje. Geen bruiloft is hetzelfde en er wordt van
je verwacht dat je de dag start en eindigt met een lach
op je gezicht. Dat is het allerbelangrijkste. De rest
kunnen wij je eenvoudig leren, dus ervaring in de
horeca is geen vereiste. Je gaat werken in een gezellig,
klein team op de mooiste plekjes in NL. Je krijgt de
mogelijkheid om veel uren te maken op de
momenten dat het voor jou goed uitkomt en krijgt
hier ook nog eens goed hiervoor betaald.

Interesse?
Ben jij degene die bruidsparen het gevoel kan geven
te gast te zijn op hun eigen feest, waarbij alles tot in
de puntjes is geregeld? En heb je zin om met ons aan
de slag te gaan? Leuk! App, bel of mail ons voor meer
informatie.
0345 – 234 799

info@beleef-het.nl

