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Voor ZERO55 in Apeldoorn zoeken wij een:  

 

Assistent Manager 
38 uur per week 

 

Accres realiseert de verbeelding (ambitie) van haar opdrachtgevers en hiermee de beleving van bezoekers. 

Dit door het exploiteren en beheren van vastgoed en dienstverlening waar mensen elkaar ontmoeten, 

recreëren, ontdekken en sporten. Accres is thuis op het snijvlak van het publieke en private domein en kan 

als geen ander het maatschappelijk rendement realiseren door dit te verbinden met de commerciële vraag.  

 

WAT IS ZERO55?  

ZERO55 is hét nieuwe Family En-

tertainment Center van Apel-

doorn. In juli 2019 openden wij de 

deuren van onze gloednieuwe lo-

catie aan de Dubbelbeek in Apel-

doorn. ZERO55 biedt activiteiten 

zoals karten, bowlen, lasergamen, 

escaperooms en virtual reality 

voor een uniek dagje uit. We ont-

vangen bedrijfsuitjes, vrijgezellen-

feesten, familie uitjes, kinderfeest-

jes en meer. ZERO55 heeft al een 

locatie in Enschede sinds 2017. 

 

WIE  ZOEKEN WIJ?  

Een stressbestendige assistent 

manager met een afgeronde MBO 

opleiding niveau 4 die goed kan 

plannen en organiseren. Je bent 

op onregelmatige tijden (weeken-

den, avonden) inzetbaar. Je werk-

zaamheden bestaan uit diverse ac-

tiviteiten ter ondersteuning en, in-

dien afwezig, vervanging van de 

manager van ZERO55. Dit bete-

kent onder andere dat jij mede de 

budgetten bewaakt en mede uit-

voering geeft aan de jaarplannen 

in samenwerking met het team. Je 

signaleert personele en organisa-

torische knelpunten en doet voor-

stellen om tot structurele oplos-

singen te komen. Gezamenlijke 

doelen en door de manager opge-

stelde KPI’s dien je te realiseren 

terwijl je daarnaast het team ope-

rationeel aanstuurt. Je stimuleert 

het personeel in hospitality en 

geeft hierin het voorbeeld.  

Ook het verzorgen van het perso-

neelsrooster, het doen van de be-

stellingen en het uitvoeren van het 

voorraadbeheer zijn enkele kern-

activiteiten die tot je taken beho-

ren. Daarnaast ben je verantwoor-

delijk voor de netheid en reinheid 

van de locatie en de dagelijkse 

kasstromen tijdens jouw aanwe-

zigheid. 

WAT BIEDEN WIJ JE ? 

Een veelzijdige baan in een gloed-

nieuwe 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 

deze nieuwe entertainmentlocatie 

tot een succes te maken. Daar-

naast krijg je een contract voor 

bepaalde tijd en ontvang je, naast 

het gebruikelijke arbeidsvoorwaar-

denpakket, een marktconform sa-

laris (CAO Recreatie) afhankelijk 

van je werkervaring.  

 

HOE SOLLICITEER JE?  

Een motivatiebrief met CV kun je 

mailen naar sollicitaties@accres.nl 

t.a.v. Jenny van der Linde. Je reac-

tie zien we graag tegemoet.  

 

 

 

Voor meer informatie en inlichtingen over de functie kun je terecht bij Peter Plantenga, Manager. Kijk voor 

algemene informatie over Zero55 op www.zero55.nl. Je reactie zien wij graag tegemoet vóór 14 december 2019  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Wij hanteren de NVP sollicitatiecode. 

 

(06) 30 000 702 (Peter Plantenga) 

sollicitaties@accres.nl 

Vóór 14 december 2019 


