Vacature Activatie Begeleider
Ben jij iemand die altijd al heeft gedroomd om heel het land door te reizen naar alle edities van Vunzige Deuntjes en hiermee ook nog
geld te verdienen? Iemand die houdt van gezelligheid, nieuwe mensen leren kennen en een vunzige avond? Geweldig, want dan zijn
wij opzoek naar jou!

Wat ga je doen?
Als activatie begeleider van Vunzige Deuntjes zorg jij dat de activiteiten tijdens de clubavonden op rolletjes verlopen en zorg jij
ervoor dat de sfeer extra gezellig en vunzig is! Hierbij is het belangrijk dat je erg sociaal bent. Denk bijvoorbeeld aan activaties
zoals: karaoke, limbo challenge en de beruchte wodka challenge. Je zult 2 tot 3 uurtjes per clubavond werken, daarna heb je de
vrijheid om lekker te feesten!

Het bedrijf: VD Events
VD Events is het moederbedrijf van Vunzige Deuntjes. Na evenementen in Bitterzoet en Paradiso is Vunzige Deuntjes inmiddels
uitgegroeid tot een van de grootste evenementen van ons land, met jaarlijks 100+ evenementen verdeeld over ruim 25 steden en
jaarlijks 70.000+ bezoekers. Ook is VD events (mede)eigenaar van verschillende festivals zoals By The Creek, Parels van de Stad,
Green Garden Festival en natuurlijk Vunzige Deuntjes Festival.
VD Events hanteert de kernwaarden interactiviteit, euforie, diversiteit en toegankelijkheid voor alle betrokken partijen, onze
clubavonden en festivals. Dit ziet het bedrijf als sleutel tot succes en biedt houvast voor zowel de sfeer binnen de organisatie als
op alle evenementen.

WAT WIJ VRAGEN:

WAT WIJ BIEDEN:

Een sociale partyanimal

Een onvergetelijke avond waar jij een rol in speelt

Je bent stressbestendig

Een groot creatief netwerk

Een ondernemende houding

Een vergoeding van €15,- per uur (ex. BTW via factuur)

Rijbewijs en eigen vervoer is een pré
Je vindt het niet erg om heel Nederland af te reizen
voor Vunzige Deuntjes

Reiskostenvergoeding (€0,19 per kilometer)

Nieuwsgierig?
Benieuwd hoe Tyrellen Mitchell o.a. het begeleiden van activiteiten van de clubavonden vinden en ervaren? Check dan even hun
interview: https://vunzigedeuntjes.nl/interview/is-tyrell-pinedo/
Geïnteresseerd?
Stuur je motivatie en cv naar valerie@vunzigedeuntjes.nl en wie weet nodigen we je uit voor een gesprek!

