Attractiepark Het Arsenaal | Weekend & Vakantiebaan

Functie
Tover jij ook graag een glimlach op het gezicht van jouw gasten? Bezorg je mensen graag een fantastische dag?
Vind je het fijn om in een leuk team te werken op tijden van 10:00 tot maximaal 19:00 uur?
Als je zin hebt om in het weekend en vakanties te werken hebben wij een leuke en afwisselende functie voor jou in
een team met enthousiaste en gemotiveerde collega’s.
Er zijn werkzaamheden aan de kassa, in het park en in onze Kombuis (horeca). Je maakt contact met de ouders en
kinderen, je overhandigt ballonzwaarden, je wijst de weg en vertelt verhalen over wat er te zien is in Het Arsenaal. In
de horeca serveren we drankjes, tussendoortjes en kleine gerechten.
Je bedient de scheepssimulator of draait een touw in de touwslagerij. In een piratentenue oogst je veel bewondering
van de kinderen, zeker als je tijdens de kinderfeestjes de jarige in het middelpunt zet!

Profiel
We zoeken iemand met een positieve instelling die goed met kleine en grote gasten om kan gaan. Je hebt een
flexibele instelling, weet van aanpakken en bent zowel doordeweeks als in het weekend beschikbaar.
Aantal uren en dagen in overleg.
Functie eisen:
• Je bent verzorgd en beschikt over goede communicatieve eigenschappen.
• Je bent ondernemend, stressbestendig, betrouwbaar, flexibel en initiatiefrijk.
• Je beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidsgevoel, bent zelfstandig, oplossingsgericht en
proactief.
• Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Duitse taal. Ook in de Engelse taal kun je je goed uitdrukken.
• Je kunt goed met kinderen omgaan
• Je bent fulltime of parttime beschikbaar (werktijden zijn tussen 10.00 – 19.00 uur).

Het Arsenaal
Het Arsenaal te Vlissingen is een attractiepark met een piratenavontuur, zeeaquarium en uitzichttoren. Op de eerste
verdieping van het park is ook een horeca voorziening aanwezig.
Het Arsenaal is in het toeristisch seizoen alle weekdagen geopend, in het voor en najaar op de woensdagmiddag,
vrijdagmiddag, zaterdag en zondag.
Deze functie is ook geschikt voor scholieren en studenten als weekend en vakantiebaan.
Ben jij een welkome aanvulling in ons team?
Voor meer informatie zie www.arsenaal.com of contacteer Peter Gruber, info@arsenaal.com.
Solliciteren kan via de onderstaande button! Wij zien uit naar jouw brief en CV.

