
Vacature: Workshop & citygame begeleider Eindhoven (Nuenen)  

Wie zijn wij? 

Ons doel is in 2030 leuke uitjes te organiseren voor 1 miljoen mensen! Ambitieus? Zeker! 

Haalbaar? Ongetwijfeld! Maar daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken!  

Wat houdt de functie in? 

Fundustry is op zoek naar een begeleider voor onze workshops en citygames. Je gaat hierbij 

zelfstandig een groep mensen begeleiden. Denk bij citygames aan bijvoorbeeld een Crazy 88 of 

50 tinten grijs stadsspel, waarbij jij de groep het spel uitlegt en enthousiasmeert. De workshops 

die we organiseren, zijn veelal creatief. Zo kun je bij ons bijvoorbeeld Ibiza armbandjes komen 

maken, of je eigen zilveren ring! We zullen je dus ook intern opleiden zodat jij exact weet hoe dit 

moet! 

Jij bent de perfecte kandidaat als je... 

• Enthousiast bent en overtuigingskracht hebt 

• Een hands-on mentaliteit hebt en denkt in oplossingen! 

• Spontaan bent en niet uit het veld te slaan. Verlegen staat niet in jouw woordenboek 

• Gewend bent om in het openbaar te spreken en het leuk vindt om voor groepen te staan 

• Servicegericht bent, gastvrijheid is voor jou heel normaal 

• Het leuk vindt om creatief bezig te zijn 

• Op zaterdagen en/of zondagen beschikbaar bent 

 

Voorbeeld van een dag als workshop/spelbegeleider: 

Je komt aan op locatie, op tijd natuurlijk, want voorbereiding is het halve werk! De spullen die je 

nodig hebt voor je activiteit zijn al klaargezet en je checkt altijd of deze in orde zijn, je wilt er 

natuurlijk niet tijdens je spel pas achter komen dat je iets mist! Daarna zorg je dat alles klaar ligt 

voor de groep die zo gaat komen. Als de groep aankomt gaat je "Happy Face" aan en heet je ze 

enthousiast welkom, zij hebben er zin in! Je legt aan de groep uit wat ze allemaal gaan doen en 

legt de regels uit van de activiteit. Tijdens de activiteit ben jij natuurlijk aan het aanmoedigen en 

houd je bij of alles goed loopt, je bent zelfstandig verantwoordelijk dat iedereen het naar zijn zin 

heeft en natuurlijk de activiteit goed verloopt. Bij afloop is er een prijsuitreiking en jij viert dit 

natuurlijk MEGA mee! Je bedankt de groep, verzamelt alle spullen van de activiteit weer bij 

elkaar en zorgt dat deze weer netjes terug opgeruimd worden. Wij zitten klaar om te horen hoe 

FABOLOUS de activiteit is verlopen en kunnen niet wachten om de hilarische verhalen aan te 

horen! 

Wat bieden wij? (Buiten de leukste bijbaan van Nederland) 

• Salaris 

• Flexibele werktijden 

• Een hele leuke, uitdagende baan 

• Geen enkele dag is hetzelfde! 

• Natuurlijk jaarlijks de leukste bedrijfsuitjes van Nederland ;-) 

 

Denk jij nou: jaaaaaa, hier MOET ik gaan werken? 

Stuur dan je CV en een korte motivatie over hoé enthousiast je bent om bij ons te werken! Dit 

kan direct via deze link: http://bit.ly/2WFcIud  

Neem ook alvast een kijkje op onze locatie: http://bit.ly/2Euf4Cq  

http://bit.ly/2WFcIud
http://bit.ly/2Euf4Cq

