
H20 zoekt

Gaming Club medewerker

Ben jij een fan van gaming en esports? Dan ben jij misschien dé collega die wij zoeken!  Als Gaming Club
medewerker ben jij het visitekaartje van H20 Esports Campus. Je bent het aanspreekpunt van de bezoekers van
onze Gaming Club en Go!Gaming area.. Daarnaast ben je onderdeel van het team dat er dagelijks voor zorgt dat
de Gaming Club en het H20 Virtual Sports Centre operationeel draait. Je ontvangt de gamers die een aantal uur
game-credits hebben geboekt, de vetste games willen spelen en helpt hen op weg. Waar nodig geef je tips, helpt
met eventuele technische issues en maakt hun bezoek tot zo'n ervaring dat ze heel graag terugkomen.

Daarnaast organiseert H20 Esports ook activiteiten voor jong en oud, zoals kinderfeestjes, bedrijfsevenementen
en tech-cursussen. jij kan ook worden ingezet om deze activiteiten te begeleiden. Je stelt iedereen op zijn gemak
met jouw open houding en gastvrijheid. Jouw doel is ervoor zorgen dat alle gasten vertrekken met een glimlach op
hun gezicht. Bij evenementen (Denk aan bedrijfsfeesten, game-festivals, esports toernooien) ondersteun jij de
eventmanager waar nodig en zorg je dat alles tot in de puntjes geregeld is.

Al met al, geen dag bij H20 is hetzelfde!

Dit vragen wij van jou:
- Je bent sociaal, klantvriendelijk, communicatief vaardig, niet schuw om voor een groep te staan en

bovendien is gaming jouw ding!
- Je stapt makkelijk op mensen af en vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten;
- Technische / game vragen vind je leuk om op te lossen voor onze gasten.
- Je bent representatief; Je denkt vooruit zodat alles soepel verloopt en je gaat vooral voor een geweldige

ervaring voor iedereen die te gast is bij H20.
- Je doet wat nodig is voor de beste beleving van onze gasten.
- Je bent bereid om in de weekenden, vakanties en indien nodig ook ‘s avonds te werken;
- Je bent minimaal 1 dag in het weekend beschikbaar;
- Je bent minimaal 16 jaar.

Wat bieden wij jou?

- Gaver dan dit kan bijna niet! Je werkt in het het grootste esports stadion van west Europa met gaming en
VR met leuke collega’s die allemaal gamen en esports gaaf vinden.

- Een (bij)baan met doorgroeimogelijkheden die ook nog makkelijk te combineren is met je school of studie.
- Afwisselend werk in een omgeving waar geen één dag hetzelfde is.
- Een startsalaris 10% boven het minimumloon en een doorgroeimodel met kansen en promoties

afhankelijk van jouw wensen en prestaties.
- Ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Interesse?
Stuur dan jouw motivatie en CV naar werken@h20.gg onder vermelding van ‘Vacature Gamingclub
medewerker’.

mailto:werkenbij@h20.gg

