Vacature: Workshopbegeleider Antwerpen (Rijkevorsel & Turnhout)
Beschrijving
Fundustry Events organiseert al jaren succesvolle vrijgezellenfeesten, bedrijfsuitjes, familie uitjes,
kinderfeestjes en dagjes weg. Dagelijks vinden er diverse activiteiten plaats op de 8 centrale locaties
in Nederland en België. Daarvoor zijn wij op zoek naar extra hulp. Ben jij op zoek naar een bijbaan?
Lees dan snel verder!
Wat ga je doen?
Als workshopbegeleider ga je samen met je groep aan de slag met één van de vele soorten
workshops of citygames. Je draagt tijdens het begeleiden van de groepen zorg voor de veiligheid van
onze klanten en bezorgt de klanten een leuk uitje! Bij het werk hoort ook ontvangst van de klant en
horeca- en schoonmaakwerkzaamheden.
Workshops/citygames kunnen ook op locatie bij de klant of in een stadscentrum worden uitgevoerd.
Wij bieden jou:
- een opleiding tot begeleider
- een leuke bijbaan met veel uitdaging
- de mogelijkheid om je eigen werktijden te bepalen
- een dynamische bedrijfsomgeving
- gezellige collegae
- een passende vergoeding
Jij bent:
- wekelijks wel een keer op oproepbasis beschikbaar
- op zaterdagen beschikbaar
- correct en duidelijk in je communicatie
- iemand zonder 9 tot 5 instelling, uitjes vinden vaak plaats in de avonden en op zaterdag
- in het bezit van een B-rijbewijs (niet verplicht, wel een pré)
Activiteiten in Antwerpen:
- creatieve workshops (bijv. schilderen/armbandjes maken)
- culinaire workshops (bijv. tapas/sushi in de keuken)
- edelsmeden workshops (bijv. zilveren armband/ring maken)
- beauty workshops (bijv. parfum/zeep maken)
- kerst workshops (bijv. kandelaars/kransen maken)
- zomer workshops (bijv. ibiza tas/slippers versieren)
- indoor games
- outdoor citygames
- paintball
- airsoft
- kinder airsoft
- archery tag
Op basis van jouw interesses kun je bij ons de uitjes begeleiden die jij leuk vindt!
Neem hier alvast een kijkje op locatie Antwerpen: http://bit.ly/2u3k1hn
Heb jij interesse? Direct solliciteren kan hier: http://bit.ly/1Oaewim
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