Ajax en de Johan Cruijff ArenA zijn op zoek naar stewards
Wat ga je doen? | De Johan Cruijff Arena is de thuisbasis van AFC Ajax en het Nederlands
elftal en hét podium voor topconcerten, dance events en zakelijke bijeenkomsten. Als
steward van de Johan Cruijff Arena ben jij hét aanspreekpunt voor onze enthousiaste
bezoekers. Een afwisselende, vaste bijbaan waarmee jij kan bijdragen aan het succes van
de grootste en mooiste evenementen van Nederland. Elke maand werk je bij 2 tot 5
evenementen zoals de thuiswedstrijden van Ajax en het Nederlands elftal, Toppers in
Concert en grote internationale artiesten!
Als visitekaartje van het stadion informeer, controleer en begeleid je de bezoekers met een
stralende lach. Samen met het stewardteam maak én behoud je de goede sfeer. Zoek jij
een leuke bijbaan met goed carrièreperspectief en waar je in de rest van je loopbaan
voordeel van zult hebben? Solliciteer dan meteen.
Wat hebben wij te bieden? I
o
o
o
o
o
o

Bruto € 8,50 per uur onder de 23 jaar, vanaf 23 jaar € 9,10 per uur
Parttime werk voor circa 12 - 20 uur per maand
Interne opleiding theorie en praktijk (2,5 dag theorie, 2 dagen praktijk)
CV-building en doorgroeimogelijkheden bij een internationaal bekende werkgever
Werken in een gezellig team!
Reiskostenvergoeding (op basis van enkele reis)

Wat neem jij mee? I
o
o
o
o
o

Vloeiend Nederlands
Minimaal 1 jaar beschikbaar
Beschikbaar in weekenden en avonden
In verband met strenge screening nooit in aanraking geweest met de politie (dus:
van onbesproken gedrag).
Proactief, communicatief vaardig, overtuigend.

Heb je interesse? I Ben jij 18 jaar of ouder, spreek je Nederlands en ben je in de weekenden
beschikbaar? Reageer dan snel. Klik hieronder of stuur een mail naar
arena@nl.randstad.com en laat hierin je naam en telefoonnummer achter, dan neemt
Randstad, die de werving en selectie doet voor deze functie, zo snel mogelijk contact met
je op.
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