Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.zendie.nl/vacature/casino/

Medewerker Casino

Zendie Uitzendbureau

Omschrijving

Branche

Jij zorgt ervoor dat onze spelers niets te kort komen. Je kent ze, maakt met jouw
natuurlijke charmes gemakkelijk een praatje, kunt precies inschatten hoe de vlag
erbij hangt en past jouw service daarop aan. Het casino is jouw terrein. Jij zet net
dat stapje extra om de verwachtingen van onze spelers te overtreffen. Een mooi
uitziend casino en spectaculaire acties betekenen namelijk niets zonder jou. Jij
maakt de échte beleving voor onze spelers.

Wat vragen wij van jou?
LBO/MBO werk- en denkniveau
Een voorliefde voor horeca
Minimale leeftijd van 21 jaar & een verklaring omtrent gedrag (VOG), dat is
nou eenmaal wettelijk zo geregeld
Je bent bereid om ook in weekenden en avonden te werken
Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto (mocht je avonddienst werken
dan zal er geen openbaar vervoer meer rijden)

Amusementscentre

Locatie
Limburg

Aantal uur per week
Parttime of fulltime

Bruto salaris per uur
€ 10,68 - € 13,35

Wat bieden we jou?
Een bruto uurloon tussen € 10,68 en € 13,35 (afhankelijk van je ervaring)
8% vakantiegeld, reis- en parkeerkostenvergoeding
Jezelf verder ontwikkelen middels vakgerichte opleidingen en trainingen
Werken in een gezellig en te gek team
Je ontvangt pensioen
Doorgroeimogelijkheden
We zoeken mensen voor langdurig tot vast!

Solliciteren?
Enthousiast geworden voor de functie van casinomedewerker? Solliciteer dan direct
door op de ‘’solliciteren’’ knop te drukken of stuur een e-mail met je cv in de bijlage
naar info@zendie.nl. Je mag voor vragen ook een WhatsApp bericht sturen naar
06-86001486.
Wanneer wij je cv ontvangen hebben zullen we telefonisch contact met je opnemen
om je enkele vragen te stellen over wie je bent en welke wensen je hebt. Wanneer
dit voor beide partijen positief uitpakt mag je gaan werken voor onze
opdrachtgever.
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