Bijbaan Algemeen
Wat ga je doen?... Als oproepkracht bij G‐recreatie is geen dag hetzelfde. De dagen variëren van het
op‐ en afbouwen van een aantal springkussens op een evenement in Den Haag e.o tot aan het
verzorgen van een edutaiment activiteiten programma in de door jou gebouwde tent. Na een dag op
klus, moeten de bussen natuurlijk ook weer klaargemaakt worden voor de volgende dag. Dit alles
doen wij zelf bij ons in Den Haag.
Dus wil jij wat zien en hard werken in een jong en gezellig team? Lees dan verder en solliciteer!

Wat vragen wij van jou?
Als oproepkracht vragen we het volgende:
‐ Je bent een scholier, student of je hebt een tussenjaar en bent op zoek naar een afwisselende
bijbaan.
‐ Je steekt graag je handen uit de mouwen, houdt van buiten werken en bent geschikt voor fysiek
(zwaar) werk.
‐ Je bent flexibel, betrouwbaar en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
‐ Je bent een enthousiaste teamplayer die graag de puntjes op de ‘i’ zet.
‐ Je bent in de (meeste) schoolvakanties beschikbaar en daarnaast bereid om in de avonden en op
zaterdag te werken.
‐ Je komt uit de omgeving van Den Haag (binnen straal van 20 km).
‐ Het hebben van een B(E)‐rijbewijs is een pré.
Wat bieden wij?
Naast een uitdagende en afwisselende bijbaan, bieden wij je onder andere:
‐ Een goed uurloon + maandelijkse uitbetaling van vakantiegeld en vakantiedagen.
‐ De mogelijkheid om (vooral in het hoogseizoen: mei‐oktober) veel uren te maken.
‐ De mogelijkheid om door te groeien binnen ons team in een functie die bij jou past!
‐ Leuke collega’s in een jong en gezellig team.
‐ Een flexibel oproepcontract.

Edutainment! Compleet! Zonder Zorgen...
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