Vacature oproepkracht:
Escape Room operator & Medewerker bediening
Werken bij Escape Uden – wat is jouw functie?
Escape Room Uden heeft 7 fantastische kamers die zichzelf verkopen, maar jij, als onze toekomstige
collega, zorgt ervoor dat het plaatje compleet wordt. Heeft de groep nu al een hint nodig of toch nog 5
minuten wachten? Moet de hint cryptisch zijn of mag hij toch specifieker? Wat gebeurt er als ik nu niks
doe, gaan ze het dan wel halen? Hoe zorg ik ervoor dat ze met een zo groot mogelijke glimlach de deur
uit gaan? Dat zijn de vragen die je bij elke groep opnieuw moet inschatten.
Jij zorgt ervoor dat de Escape Rooms gereed zijn om gespeeld te worden en stapt vol enthousiasme op
de nieuwe bezoekers af om ze te verwelkomen en uitleg te geven over het verloop van hun geplande
activiteit. Je begeleidt ze naar de kamers, waarna je de groepen gaat begeleiden tijdens het spel of je
richt op de groepen in onze sfeervolle lounge. Je verzorgt de drankjes, bent er altijd voor in een praatje
te maken, houdt toezicht op de betalingen en zorgt ervoor dat mensen met een tevreden gevoel naar
huis gaan.
Nog steeds enthousiast? Lees dan vooral verder!
Wat verwachten we van je?
Allereerst natuurlijk dat je het spelletje geweldig vindt!
Je bent spontaan en hebt goede communicatieve vaardigheden, wat ook betekent dat je zelf op mensen
afstapt en het niet erg vindt om voor groepen te spreken.
Je bent flexibel en vindt het niet erg om last minute te moeten werken of spontaan wat langer door te
werken. Het kan regelmatig voorkomen dat je voor 2 uurtjes moet komen werken. Andere keren maak
je weer wat langere diensten. Je zult met name doordeweeks nodig zijn. Dit kan ofwel overdag zijn
ofwel in de avonden. Het is een pre als je sporadisch kan bijspringen in het weekend en in de
schoolvakanties extra wilt werken. Ten slotte ben je woonachtig in Uden of omgeving (max. straal 10
km).

Ben jij het nog ontbrekende puzzelstukje binnen
ons gezellige team met spelletjesliefhebbers?
Je mag je CV en motivatie mailen
naar info@escapeuden.nl

