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Voor ZERO55 in Apeldoorn zoeken wij een gedreven 

 

Algemeen Medewerker  

Op oproepbasis 

 

 

WERKZAAMHEDEN 

ZERO55 is hét nieuwe Family 

Entertainment Center van Apel-

doorn. In juli 2019 openden 

wij de deuren van onze gloed-

nieuwe locatie aan de Dubbel-

beek in Apeldoorn.  

ZERO55 biedt activiteiten zoals 

karten, glowbowlen, laser-

gamen, escaperooms en vir-

tual reality voor een uniek 

dagje uit. We ontvangen be-

drijfsuitjes, vrijgezellenfees-

ten, familie uitjes, kinderfeest-

jes en meer. ZERO55 heeft al 

een locatie in Enschede sinds 

2017. 

 

 

 

WIE  ZOEKEN WIJ?  

We zoeken een enthousiaste al-

gemeen medewerker die op op-

roepbasis inzetbaar is op midda-

gen, avonden en in het week-

end. Jij bent hét visitekaartje van 

ZERO55 voor onze bezoeker. Je 

ontvangt de gasten, schrijft ze 

in bij de receptie, legt de activi-

teiten uit en voorziet ze van een 

hapje en drankje. Je bent het 

aanspreekpunt en zorgt dat het 

de gasten aan niets ontbreekt. 

Om de beleving zo optimaal mo-

gelijk te maken lever je input 

aan voor de planning en uitvoe-

ring van het activiteitenpro-

gramma en voer je schoonmaak-

werkzaamheden uit. 

 

 

 

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-

tainmentlocatie tot een succes 

te maken. Daarnaast krijg je 

een contract voor bepaalde tijd 

en ontvang je, naast het ge-

bruikelijke arbeidsvoorwaar-

denpakket, een passend sala-

ris afhankelijk van je leeftijd 

en werkervaring. 

 

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 06-30000702 of 

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

de NVP sollicitatiecode. 

ARE YOU READY? 

(06) 30000702 (Peter Plantenga) 

sollicitaties@accres.nl 

mailto:sollicitaties@accres.nl

