EVENT TALENT
Pay Systems faciliteert diverse betaaloplossingen voor grootschalige evenementen en venues, zoals Ziggo
Dome en GelreDome. Met een ervaren en gedreven team zijn we sinds begin jaren negentig betrokken bij
concerten en festivals zoals Lowlands, Mysteryland, Zwarte Cross en Parookaville.
Pay Systems is onlosmakelijk verbonden met de publiekshoreca en nauw betrokken bij ontwikkelingen op
het gebied van betaaltechnologie en netwerkverbindingen. Pay Systems is op zoek naar een ambitieuze en
enthousiaste:

EVENT MEDEWERKER
Voor het komende seizoen zijn wij op zoek naar
enthousiaste
en
gedreven
eventmedewerkers
op
oproepbasis.
Het
gaat
daarbij
om
coördinatoren die in de uitvoering ondersteunen
op financieel en/of operationeel gebied, runners,
servicetechnici
en
kassaverantwoordelijken.

Coördinatoren:
• Ondersteunen van de projectleider op locatie
• Runners en kassaverantwoordelijke instrueren,
motiveren en controleren
• Nauwkeurig en gedegen voeren van de (financiële)
administratie van het hele project

Functie eisen:
• Passie voor evenementen
• Representatieve uitstraling
• Betrouwbaar en nauwkeurig
• Proactieve en meedenkende werkhouding
• Affiniteit met techniek (voor de functie van runner)
• Flexibel inzetbaar: feestdagen, weekenden, overdag
en ’s nachts
• Beschikbaar van april tot en met augustus
• Ervaring met kassawerkzaamheden en/of in de
horeca is een pré
• Eigen vervoer is een pré
• Runners: minimaal 18 jaar oud
• Bunker en kassaverantwoordelijken: minimaal
21 jaar oud

Runner:
• Opbouwen, inrichten en afbouwen betaalsysteem
op een evenemententerrein
• Nauw samenwerken met kassaverantwoordelijken
en bunkerstaff
• Bevoorrading verkooplocaties voor en tijdens show
• Correct klantencontact voeren bij het verhelpen van
problemen of storingen bij de betaalautomaten
Kassaverantwoordelijke:
• Kassamedewerkers instrueren, motiveren en
controleren
• Nauwkeurig en gedegen voeren van financiële
administratie van de kassa
• Nauw samenwerken met runners en bunkerstaff

Enthousiast?
Herken jij jezelf in de bovenstaande vacature en wil je reageren? Stuur dan je cv
en motivatie per e-mail naar: vacature@paysystems.nl
Mocht je meer informatie willen, neem dan tijdens kantooruren gerust contact op
met Linda Harkink via 085-9022070.
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