Ben jij een ambitieuze facilitair medewerker, m/v, die klaar staat voor onze exposanten en gasten
tijdens beurzen en evenementen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Facilitair medewerker
WTC Expo heeft ruimte voor een facilitair medewerker die één van de schakels is tijdens het
realiseren van onze beurzen en evenementen. Jij zorgt er als facilitair medewerker met je collega’s
voor dat het de standhouders en bezoekers aan niets ontbreekt op facilitair gebied. Beurzen die door
WTC Expo worden georganiseerd zijn o.a. Caravana, Boot Holland, Vrouw!, BCDN, ClassicsNL, Hobby
& Vrije tijd en de Landbouwbeurs.
Wat ga je doen?
Als Facilitair medewerker vervul je een belangrijke rol in de gastvrijheid die we onze exposanten en
gasten willen laten ervaren. Je werkt mee in het complete organisatieproces voor- tijdens- en na
beurzen en evenementen. Je werkomgeving is zowel op de beursvloer als achter de schermen. Om
dat te bereiken ben jij o.a. verantwoordelijk voor:






Het uitzetten van stand locaties op de beursvloer
Realiseren van stroom en water voorzieningen
Organiseren en coördineren van activiteiten en aankleding tijdens evenementen
Onderhoud van gebouw en materialen
Schoonmaakwerkzaamheden

Wat zoeken wij?
Een representatieve en ondernemende persoonlijkheid die bij voorkeur werkervaring in een
facilitaire/horeca functie heeft opgedaan.









Flexibel
Géén 8 tot 5 mentaliteit
Bereid zijn om bepaalde periodes onregelmatig en in de weekenden te werken
Kennis van elektra/water en heftruck certificaat is een pre
In bezit van rijbewijs
Je bent accuraat en stressbestendig
Je weet het overzicht te houden en kunt snel schakelen
Je bent een teamspeler, collegiaal en kan tevens prima zelfstandig functioneren

Wat bieden we jou?
 Een leuke werkomgeving met veel afwisseling;
 Werk in een enthousiast team;
 Goede secundaire en primaire arbeidsvoorwaarden gebaseerd op kennis en ervaring;
 Wij bieden je een dienstverband van 40 uur;
Voel jij je aangesproken en lijkt een baan bij WTC Expo je een goed idee? Stuur je reactie dan uiterlijk
20 juni 2018 naar Wiep Juckers, w.juckers@wtcexpo.nl. Voor nadere informatie kun je contact
opnemen via 058-2941500.

