Bemannen pop-up unit met VR Experience in
Batavia Stad Fashion Outlet
Geplaatst op: 02 Jun 2022
Status: Gesloten
Vacaturenummer: 770
Dit wil je! Een baan waarbij je lekker de hele dag creatief bezig bent, verantwoordelijkheid krijgt én ook nog
op de mooiste plek van Lelystad!

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Het promoten van Lelystad in Bataviastad in de periode van 8 juli t/m 21 juli. Met jaarlijks meer dan 2,8
miljoen bezoekers is dit de plek waar we Lelystad op de kaart kunnen zetten. Hoe? Door een VR Experience!
In een super toﬀe pop-up unit, die midden in Batavia Stad Fashion Outlet komt te staan, kunnen bezoekers
met een VR-bril de mooiste plekken van Lelystad ervaren. Hoe vet is dat! Deze pop-up unit moet bemand
worden, en daarom zijn we op zoek naar enthousiaste personen die de bezoekers welkom heten en zo
Lelystad helpen naar een hoger plan te tillen!
Bemannen pop-up unit: van 10.00 uur tot 13.00 uur of van 13.00 tot 16.00 uur ga je actief aan de slag met
de VR Experience. Het openen en sluiten van de unit valt ook onder jouw verantwoordelijkheid. Je staat altijd
met twee personen in de unit.
Gastvrij sta je bezoekers te woord. Leg je uit wat de experience inhoudt, noteer je hun gegevens in de
computer en voorzie je ze van een VR-bril.

Werktijden
Wij hebben de dagen opgedeeld in 2 delen; van 10.00 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. U mag
natuurlijk ook gewoon van 10.00 tot 16.00 aanwezig zijn.

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
WAT VERWACHTEN WE VAN JE?
Een enthousiaste en vriendelijke uitstraling.
Je spreekt uitstekend Nederlands en Engels.
Je bent proactief en durft met bezoekers in gesprek te gaan.

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?

LelystadDoet is een onderdeel van

Extra informatie
WAAR GA JE WERKEN?
In een pop-up unit die staat in Batavia Stad Fashion Outlet.
WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
Wij bieden een vrijwilligersvergoeding.
Het aantal uren is bespreekbaar. Deze functie kan ook gecombineerd door meerdere vrijwilligers ingevuld
worden.
Een uniek werkplek op een te gekke locatie.
Omdat we ontzettend benieuwd zijn naar jouw enthousiasme, ontvangen we graag jouw CV met korte
motiverende toelichting.

Praktische informatie
Minimum leeftijd:

16

Hoeveel plekken:

1

Startdatum:

01 Jul 2022

Vrijwilligersvergoeding: Ja
Reiskostenvergoeding: Nee

LelystadDoet is een onderdeel van

Tegenprestatie:

Ja

ANBI-status:

Nee

VOG-vergoeding:

Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee

