
4 Parkeerwachter Hippisch Centrum (bijverdienste)
SENTOWER PARK in OUDSBERGEN

 Online sinds 23 sep. 2022 - Flexijob

 Bewaar

Functieomschrijving
Sentower Park te Opglabbeek is een multifunctioneel park dat naast de organisatie van eigen evenementen (zoals de
Life Style beurs ,de Limagro beurs, Max Pain Boks gala, Sleddog competition, etc.) ook beschikbaar is voor activiteiten
en evenementen georganiseerd door derden.

Het ultramoderne hippisch centrum beschikt over vier binnen pistes, 4 buiten pistes, stallingen, een ruitershop,
restaurant, VIP ruimtes en vergaderzalen. In eigen beheer organiseren we voornamelijk springwedstrijden op zowel
nationaal als internationaal niveau.

Om ons team te versterken zoeken wij een aantal goede parkeer medewerkers die (voornamelijk op woensdag) onze
vrachtwagen parking in goede banen willen leiden.

U bent het eerste aanspreekpunt voor de chauffeurs bij aankomst, geeft hen de correcte informatie en begeleidt hun
naar hun parkeerplaats. Voor het omgaan met deze chaufeurs dien je sterk in je schoenen te staan en voldoende
mondig te zijn. Kennis van de Engelse taal is een must.

Verder help je mee met het stalteam, het netjes houden van d eparking, verwijderen van paardenmest, hulp bieden bij
lossen vrachtwagens en andere...

Buiten de vaste woensdagen per jaar zijn er ook losse evenementen waarvoor we geregeld parkeerwachters nodig
hebben.

Deze vacature is vooral voor mensen die een vaste bijverdienste zoeken, jong gepensioneerden, contractsoort is
bespreekbaar.

 

Profiel
Deze vacature is vooral voor mensen die een vaste bijverdienste zoeken, jong gepensioneerden, contractsoort is
bespreekbaar.

Voor deze baan mag je geen 9to5 mentaliteit hebben aangezien wij actief zijn in de event sector. De werkuren zijn
afhankelijk van de aankomst, soms komen ze allemaal samen aan, soms heel vroeg, heel laat, dat is heel verschillend.

Aangezien we zeer veel internationaal publiek over de vloer krijgen is de voertaal Engels, kannis van Frans en Duits is
mooi meegenomen maar het is vooral een goede basis kennis Engels wat absoluut nodig is.

Verder zoeken we mensen die voldoende mondig zijn en sterk in hun schoenen staan. Het omgaan met de chauffeurs in
deze sector is niet de makkelijkste taak. Het gaat ook om buitenwerk, zowel in winter als zomer.

Jobgerelateerde competenties

Persoonsgebonden competenties
Plannen en organiseren



Creativiteit

Communiceren

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Samenwerken

Flexibiliteit

Aanbod
Een vaste bijverdienste voor mensen die voornamelijk op woensdagen een nuttige bezigheid zoeken.

Dagen zijn bespreekbaar en liggen meestal tussen woensdag en zondag.

Plaats tewerkstelling
SENTOWER PARK 
Leemkuilstraat 21 3660 OPGLABBEEK 
Toon op kaart ()

Vereiste studies

Geen specifieke studievereisten

Werkervaring

Geen ervaring

Talenkennis

Engels (goed)

Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

B

Contract

Flexijob

Deeltijds - 8 uren per week, te presteren in 1 dag

Dagwerk

Weekend

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 

Via e-mail: marijke@sentowerpark.com (mailto:marijke@sentowerpark.com)
Contact: Mevr. De Rossi Marijke
 

mailto:marijke@sentowerpark.com


VDAB-vacaturenummer: 65410455

Online sinds: 2022-09-23

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht gender.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken
vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()


