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Voor ZERO55 in Apeldoorn zoeken wij een gedreven 

 1e Medewerker  

32 - 38 uur per week 

 

WAT IS ZERO55?  

ZERO55 is hét nieuwe Family 

Entertainment Center van Apel-

doorn. Medio juni 2019 ope-

nen wij een gloednieuwe loca-

tie aan de Dubbelbeek (Mal-

kenschoten). ZERO55 krijgt ac-

tiviteiten zoals karten, glow-

bowlen, lasergamen, escape 

rooms en virtual reality voor 

een uniek dagje uit. We ont-

vangen bedrijfsuitjes, vrijge-

zellenfeesten, familie uitjes, 

kinderfeestjes en meer. 

ZERO55 heeft al een locatie in 

Enschede sinds 2017. 

 

 

 

 

WIE  ZOEKEN WIJ? 

Een gedreven 1e medewerker 

ter ondersteuning van de as-

sistent manager. Je bent op 

onregelmatige tijden (weeken-

den, avonden) inzetbaar. Je 

werkzaamheden bestaan on-

der andere uit het behandelen 

van reserveringen, verzorgen 

van de bestellingen en het uit-

voeren van het voorraadbe-

heer.  Je stimuleert het perso-

neel in hospitality en geeft 

hierin het goede voorbeeld. 

Daarnaast ben je medeverant-

woordelijk voor de netheid en 

reinheid van de locatie en de 

dagelijkse kasstromen tijdens 

jouw aanwezigheid. 

 

 

WAT BIEDEN WIJ JE? 

Een veelzijdige baan in een 

gloednieuwe locatie waar je de 

ruimte krijgt om je talenten en 

vakkennis in te zetten. Je krijgt 

de unieke kans om samen met 

je collega’s een nieuwe enter-

tainment locatie tot een succes 

te maken. Daarnaast krijg je 

een contract voor bepaalde tijd 

en ontvang je, naast het ge-

bruikelijke arbeidsvoorwaar-

denpakket, een marktconform 

salaris (CAO Recreatie) afhan-

kelijk van je werkervaring. 

Vóór de opening medio juni, 

zal er nog een inwerkperiode 

worden ingepland. 

 

 

 

 

Een motivatiebrief met CV kun je mailen naar sollicitaties@accres.nl t .a.v. Jenny van der Linde. Je reactie zien we 

graag tegemoet. Voor extra informatie kun je terecht bij Peter Plantenga (Manager ZERO55) via 06-83420465 of 

stuur een Whatsapp bericht. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

ARE YOU READY?  

 

06-83420465 (Peter Plantenga) 

sollicitaties@accres.nl 

Vóór 21 april 2019 


