Servicemedewerker Audiovisuel (& Technische)
Dienst |Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
Ben jij enerzijds ontzettend gast- & klantgericht en communicatief vaardig en anderzijds een echte AV alles
kunner? Schroom je ook niet om jouw technische handen uit de mouwen te steken, denk je graag na over hoe
(technische) zaken handiger en slimmer kunnen en denk je al na over een oplossing voor een probleem
ontstaat? Een dikke JA? Dan is deze vacature echt iets voor jou! Voor Nieuwe Buitensociëteit zijn we per direct
op zoek naar een vrolijke, down to earth en handige Servicemedewerker Technische Dienst met een warm
hart die ons Buitensoos team op part-time of full-time basis wil komen versterken

WIE ZIJN WIJ?
“Nieuwe Buitensociëteit Zwolle geeft uw bijeenkomst een podium.” Dat zegt eigenlijk alles. Met onze
centrale ligging op slechts 60 stappen van station Zwolle geven we zakelijk Nederland letterlijk een podium
voor hun verhaal. Met 32 zaaloplossingen en een brasserie is er altijd een passende oplossing voor een
bijeenkomst op maat. Of het nu gaat om een vergadering, training of seminar. Daarnaast biedt ons unieke
Theater Buitensoos met haar 792 (flexibele) stoelen ruimte aan congressen en events tot 1250 personen.
De medewerkers van Nieuwe Buitensociëteit maken dagelijks het verschil, zij stellen elke dag alles in het
werk om de verwachtingen van hun gasten te overtreffen met als doel teruglustige gasten. “Dat jij je thuis
voelt is ons streven. Met puurheid in aandacht, doelgerichtheid en energie krijgt jouw event het podium dat
het verdient. Gasten ervaren de Buitensoos als bijzonder vanwege de warme contactmomenten met onze
medewerkers, het tot in de details meedenken, de enorme mate van flexibiliteit en de professionele en no
nonsense manier van samenwerken. De aardigheid van de medewerkers wordt gewaardeerd door gasten
met een 8,5. Daar zijn we trots op!. We zijn een hecht en nuchter team waarin niet alleen de gast centraal
staat, maar waar we ook voor elkaar zorgen. We houden van keihard werken en keihard lachen.

JOUW PROFIEL
Als Servicemedewerk Audiovisuele (&Technische) Dienst ben je een kenner, kunner en doener op het gebied
van audiovisuele middelen en op welke wijze deze de juiste ondersteuning geven aan het verhaal wat de
klant wil overbrengen aan haar gasten. In praktische zin betekent dit dat je er mede verantwoordelijk voor
bent dat alle middelen op de afgesproken wijze klaar staan voor alle bijeenkomsten en events, biedt je
technische ondersteuning aan onze klanten (van kleine hybride meeting tot groot zakelijk congres van 600
personen en bedrijfsfeesten van 1200 personen) en denk je mee in slimme en innovatieve oplossingen.
Daarnaast verricht je zelf reparatie- en onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van het in operationele
staat houden van (de voorzieningen op) de locatie en het pand.
Jíj bent de schakel tussen de gasten, jouw collega’s en het aanzicht van onze Buitensoos. Je kan ad hoc
schakelen, je hebt brede kennis van audiovisuele middelen en oplossingen en (basis) kennis van technische
installaties is een pré. Wij zijn op zoek naar een Servicemedewerker Technische Dienst die ad-hoc kan
schakelen en onze klussen om en rond ons meeting & event center wil verrichten. Service staat hoog in het
vaandel en is ons unique selling point waardoor de Servicemedewerker Audiovisuele (& Technische) Dienst
niet mag ontbreken in ons hardwerkende team. Omdat we ‘nooit nee’ zeggen tegen gasten zorgt dit ervoor
dat je dagen er nooit hetzelfde uitzien.
Het ene moment…
•
Help je een trainer bij het aansluiten van zijn laptop voorafgaand aan een hybride meeting
•
Bouw je Theater Buitensoos technisch om voor een bedrijfsevenement de volgende dag
•
Werkt de slagboom van het parkeerterrein niet

Het andere moment
•
Ben je verantwoordelijk voor het geluid tijdens een groot congres in ons theater
•
Maakt de vaatwasser een raar geluid
•
Belt de receptioniste dat de verlichting in zaal 2 niet goed werkt
Jij bent de spil tussen de gasten, jouw collega’s en het aanzicht van onze Buitensoos en werkt nauw met
Lambert, onze Coördinator Technische Dienst.
We verwachten je als Servicemedewerker Technische Dienst gemiddeld 30 - 40 uur per week in te kunnen
zetten.

WAT BIEDEN WIJ
• Arbeidsvoorwaarden conform Horeca cao (bespreekbaar);
• Een jaarcontract met intentie tot verlenging (naar uiteindelijk onbepaalde tijd);
• Gunstige werktijden (met grote regelmaat avonden en weekenden vrij, feestdagen vrij)
• Een gemotiveerd team wat je met open armen ontvangt
• Vrijheid voor eigen inbreng en mogelijkheid tot persoonlijke groei en ontwikkeling;
• Eén gratis overnachting per jaar voor jezelf, alsmede de mogelijkheid tot kortingsvouchers voor
•
•

je familie en/of vrienden, geldig in Airport Hotel Rotterdam of Berghotel Amersfoort;
Een hartverwarmend cultuurprogramma ‘Kindest Together’ met allerlei leuke activiteiten, zoals
het jaarlijkse zomer- en nieuwjaarsevent;
Collectiviteitskorting op zorgverzekeringen (we hebben collectieve regelingen met Aevitae,
Menzis en Zilveren Kruis).

WAT VRAGEN WIJ
• 30 – 40 uur per week flexibel beschikbaar;
• Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de
•
•
•
•
•
•

gastvrijheidssector;
Je bent woonachtig in de omgeving van Zwolle en in noodgevallen oproepbaar;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;
Je denkt in mogelijkheden en oplossingen;
Je bent stressbestendig, veerkrachtig, communicatief vaardig en enthousiast!
Je bent een teamplayer en houdt van de combinatie van hard werken en hard lachen!
Het liefst ben je per 1 december beschikbaar

GEINTERESSEERD?
Ben je enthousiast geraakt voor deze functie en onze organisatie, maar heb je nog vragen? Voor meer
informatie kun je altijd contact opnemen met Ingeborg Peterson, Directeur, via telefoonnummer 06 22 84
90 48.
Je sollicitatie kun je sturen naar:
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle
Of per mail naar ingeborg.peterson@nieuwebuitensocieteitzwolle.nl
Let op! We zijn alleen op zoek naar de meest gemotiveerde medewerkers daarom nemen we sollicitaties
zonder motivatie niet in behandeling.
De sollicitatieprocedure sluit op maandag 22 november a.s.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

