Park employee Jumpsquare (Parttime)

Voor ons park in Nieuwegein
Heb je lef, straal je gastvrijheid uit, weet jij hoe je een ongeëvenaarde beleving creëert, heb je affiniteit met de horeca en
hou je van werken in een sportieve omgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Bedrijfsprofiel.
Jumpsquare Group is één van de snelst groeiende bedrijven in de leisure sector met de ambitie ‘jumpen de nummer 1
vrijetijdsbesteding van Europa te laten worden’. Jumpsquare Group bestaat uit de merken Jumpsquare en Jump XL en
exploiteert 40 hoogwaardige indoor trampolineparken in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Polen.
Jumpsquare Group zal de komende jaren verder groeien en professionaliseren om marktleider te blijven in Noor dwest
Europa en daarmee een leidende positie in de trampoline- en leisure sector te behouden. Bij Jumpsquare Group jumpt
jong en oud, van kinderfeestjes tot bedrijfsuitjes en van JumpFitnesslessen tot JumpScool.
Voor ons park in Nieuwegein zijn wij op zoek naar een park employee.
Wat ga je doen?
Als park employee ben je van alle markten thuis en mogelijk op alle gebieden binnen de vestiging inzetbaar. Zo
organiseer je naast onderstaande werkzaamheden ook activiteiten en kan lessen en/of workshops verzorgen.
Je verwelkomt onze gasten en zorgt voor een prettige sfeer. Het is daarbij van groot belang dat je behulpzaam bent en
gastvrijheid in je DNA zit. Bij de receptie bestaan jouw taken onder andere uit het ontvangen van gasten, het
behandelen van reserveringen (telefonisch en online) en andere administratieve taken.
In het horeca-gedeelte ben jij onze horeca topper die de verkoop omhoog laat schieten. Je voert verschillende
horecawerkzaamheden uit, zoals het serveren van eten en drinken en je bent degene die de lekkerste gerechten en
dranken bereid. Daarnaast organiseer je activiteiten en verzorg en begeleidt je kinderfeestjes. Ook draag je zorg voor de
hygiëne en voer je klein onderhoud uit in de vestiging.
Als JumpMaster ben jij het aanspreekpunt voor onze gasten in de jumparea. Jij houdt actief toezicht, je waarborgt de
veiligheid van onze jumpers en grijpt in als het nodig is. Vooraf geef je onze gasten een veiligheidsinstructie. Je bent
bekend met alle technische aspecten van de jumparea en de verschillende activiteiten, uiteraard leer je dat bij ons.
Je bent betrokken met de gasten en doet actief mee. Met jouw vette tricks weet jij de gasten van Jumpsquare Group te
vermaken en te binden!
Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent sportief en actief (zowel offline als online), een teamplayer, dienstverlenend, commercieel en
communicatief.
Gevoel voor het creëren van een gave beleving en een plezierige sfeer: onze gasten voelen zich welkom en jij
maakt van onze gasten fans!
Enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel.
Flexibele inzetbaarheid in avonden, weekenden en feestdagen.
In bezit van BHV of bereid zijn om deze te halen.
Een horeca-achtergrond is een pré.
Ga je aan de slag als JumpMaster dan is een sportopleiding (al dan niet afgerond aan het MBO/HBO/WO) of
affiniteit met trampolinespringen en/of freerunnen een pré.

Wat bieden wij jou?
Buiten het feit dat je deel uit gaat maken van een sportief team met allemaal enthousiaste collega’s, kan jij je bij ons
ontwikkelingen in klantcontact, receptie- en horeca en/of jumpen. Je kan aangeven op welke tijden je bij voorkeur wilt
worden ingepland, zodat je je werk naast je studie kan doen. Tevens bieden wij jou onder andere de volgende
arbeidsvoorwaarden.
•
•
•
•

Over ieder gewerkt uur ontvang je direct je vakantiedagen en vakantiebijslag uitbetaald.
Omdat veiligheid bij ons hoog in het vaandel staat krijg je veiligheidstrainingen.
Als je nog geen BHV certificaat hebt, zorgen wij dat je deze behaald.
Aantrekkelijke kortingen op onze horeca, merchandise en jumpsessies.

Solliciteren
Maar genoeg over ons, wij zijn vooral heel nieuwsgierig naar jou. Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een
CV met een motivatie brief via solliciteren@jumpsquare.nl. Vermeld bij onderwerp ‘Parkemployee Nieuwegein – [eigen
voor- en achternaam]’.

