BALIEMEDEWERKER SHOW OFFICE
(parttime, minimaal 20 uur. Sommige weken mogelijk meer uren, afhankelijk van evenementen)

Functieomschrijving
Als baliemedewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor onze ruiters en amazones. Je
zult tijdens de wedstrijden en trainingsdagen beschikbaar zijn voor hun vragen en verwerkt
hun wijzigingen. Verder houd je het verloop van de wedstrijd/training in de gaten met het
daarbij behorende tijdschema. Gedurende de dag houd je de mail bij en maak je startlijsten
voor de volgende dag. Indien er de volgende dag geen training of wedstrijd is kan je
ondersteunde administratieve handelingen verrichten, zoals het mailen van debiteuren en
het up to date houden van ons ledenbestand.

Functie-eisen
Voor deze positie zijn we op zoek naar een representatieve baliemedewerker. Je weet in
hectische situaties goed het overzicht te behouden, kan goed multitasken en hebt geen 9-17
mentaliteit. Je bent doortastend doch vriendelijk in je contact met de ruiters. Ook heb je een
goede kennis van het Office-pakket en ben je al regelmatig op een hippische wedstrijd
geweest.
Verder ben je communicatief vaardig en beheers je de Nederlandse en Engelse taal in woord
en schrift. Indien je de Duitse taal in woord beheerst, is dat een grote plus. Daarbij heb je een
mavo/havo of vwo-diploma op zak en ben jij bij voorkeur beschikbaar op donderdag, vrijdag
en zaterdag of zondag, zodat we je op deze dagen minimaal 20 uur kunnen inplannen. Indien
je beschikbaarheid het toelaat en we hebben meer werk voor je, dan kan het zijn dat je
sommige weken extra uren kan maken.
•
•
•
•
•

Je bent al eerder op een hippische wedstrijd geweest (als ruiter/amazone, bezoeker
of medewerker)
Je hebt ervaring met Excel/Word
Je denkt in oplossingen, niet in problemen
Je bent energiek, ondernemend, enthousiast en communicatief sterk
Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Bedrijfsprofiel
Peelbergen Equestrian Centre is een moderne hippische accommodatie in het hart van
Limburg. We verwelkomen ruiters en paardenmensen van over de hele wereld. Zij komen
trainen en nemen deel aan wedstrijden op onze unieke plek. Drie grote indoor arena’s zorgen
voor non-stop indooractiviteiten van oktober tot maart en tijdens de zomermaanden bieden
onze zand- en gras arena’s geweldige outdoorwedstrijden en andere hippische
evenementen. In het gezellige restaurant kun je heerlijk lunchen of dineren. Ook als bezoeker
kan je onze wedstrijden, evenementen en restaurant bezoeken. Buiten de hippische tak zijn
er bij ons ook legio andere mogelijkheden van vergaderarrangementen, cursussen tot
uitgebreide outdoor/indoor, niet paard gerelateerde, evenementen.
Bij vragen/interesse in deze functie neem dan contact op met
sherin.hogenkamp@peelbergen.eu

