Steward (m/v) op oproepbasis

Ben jij op zoek naar een leuke en afwisselende bijbaan op oproepbasis in bijzondere en steeds
verschillende omgevingen? Lees dan snel verder.
Fortas Beveiliging is een joint venture van Intergarde BV en Nimo Security Groep BV. Middels Fortas
Evenementen Beveiligingen heeft Fortas zich gespecialiseerd in het bieden van beveiliging en
veiligheid tijdens evenementen. Voorbeelden zijn onder anderen beveiliging tijdens wedstrijden van
Roda JC en MVV, de 11vande11de, het NK Wielrennen 2013 en Parkstad Culinair. Wegens sterke
groei zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde collega’s die ons team willen komen
versterken.

Wat ga je doen?
Als steward zie je samen met je collega’s toe op de veiligheid binnen het (voetbal)stadion. Daarnaast
fungeer je als gastheer/-vrouw en maak je het de bezoekers van wedstrijden en evenementen zoveel
mogelijk naar hun zin. Je voert taken uit als het scannen van kaarten en het aanwijzen van
zitplaatsen. Je komt steeds in andere situaties terecht en werkt in wisselende teams. Het is de ideale
job die je kunt combineren met je (vaste) werk, studie en/of andere activiteiten.

Wat breng je mee?


MBO werk- en denkniveau



Goede sociale vaardigheden en een representatieve uitstraling



Dienstverlenende, pro actieve houding en sterk verantwoordelijkheidsgevoel



Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands (Duits en Engels zijn een pré)



Flexibel inzetbaar i.v.m. onregelmatige diensten en verschillende evenementen

Wat bieden we?


Interne Stewardcursus en eventueel mogelijkheden tot opleiding tot Event Security Officer
(ESO)



Een afwisselende en dynamische werkomgeving



De kans om een bijdrage te leveren aan het welslagen van evenementen



Een prettige samenwerking in teamverband



Bedrijfskleding



Passende vergoeding

Aanvullende informatie
Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Interesse?
Zie je een baan als Evenementenbeveiliger bij Fortas Evenementen Beveiligingen helemaal zitten?
Zie jij jezelf al staan bij een mooi evenement? Stuur dan snel je CV en motivatiebrief bij voorkeur per

Steward (m/v) op oproepbasis
mail aan: hrm@intergarde.nl of per post Fortas Evenementen Beveiliging, Postbus
5065,6202 WE Maastricht. We verwelkomen je graag voor een kennismaking met onze organisatie!

