Vacature IJsmeester
Wij zijn voor onze Schaats- en Evenementenhal op zoek naar een IJsmeester, die als onderdeel van
de Technische Dienst aan de slag gaat tijdens het zomer- en winterijs seizoen.
Wat ga je doen?
Als IJsmeester ben je onderdeel van onze Technische Dienst. Je zorgt ervoor dat de ijsvloer en onze
installaties in topconditie zijn. Je zit hiervoor geregeld op de dweilmachine en je voert regelmatig
controles uit- Ook houd je toezicht op het juiste gebruik van de ijsvloer en de ruimtes in de ijshal. Als
ijsmeester ben je niet de hele dag met ijs bezig, je pakt ook andere technische klussen in de hal en
rondom de baan op. Daarnaast ben je voor onze bezoekers een aanspreekpunt. Ook ondersteun je
bij de uitvoering van evenementen die in SilverDome plaatsvinden
Wie ben jij?
Je bent een aanpakker die zich verantwoordelijk voelt om bezoekers het mooiste ijs te bieden.
Ervaring met het onderhouden van ijs is een pre, maar niet noodzakelijk, wij leren je de skills van het
ijsmaken en het rijden met onze nieuwe electrische Zamboni. We vinden het belangrijk dat je de
drive hebt om het vak te leren en jezelf te verbeteren. Verder zoeken wij:
•
•
•
•
•

MBO technisch werk- en denkniveau
Aanpakker met hands-on mentaliteit
oplossingsgericht
Flexibel
Teamspeler met gevoel voor hospitality

Wie zijn wij?
SilverDome is een wereld vol ijs, evenementen en fun activiteiten. Als vrijetijdscentrum zijn wij een
locatie waar passies worden gedeeld en belevenissen worden gecreëerd.
Met ons multifunctionele kernteam gaan we dagelijks gastvrij vol met creativiteit, passie en plezier
aan het werk voor onze gasten. Als collega’s helpen we elkaar graag en ondersteunen we elkaar waar
nodig, om waar nodig het onmogelijke mogelijk te maken.
In het winterseizoen ligt de focus op het schaatsen en in de zomer zijn we de locatie voor diverse
evenementen. Met onze teambuildingsactiviteiten, vergaderarrangementen, discotheek en horeca
zijn we het hele jaar actief. Kortom een wereld vol ijs, fun en evenementen
Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Marktconform salaris met ruimte voor ontwikkeling
Dienstverband zowel parttime als fulltime mogelijk
Een dynamische functie, waar eigen inbreng wordt gewaardeerd en gestimuleerd.
Mogelijkheden tot het volgen van trainingen en cursussen.
Gratis Schaatsen, Toegang tot Evenementen, Zaalhuur om je verjaardag te vieren en meer
extra’s!

*Wij staan open om gezamenlijk te kijken naar de invulling van het dienstverband. Ben jij een zelfstandige die graag een
aantal dagen in de week vastigheid zoekt, ook dan gaan we graag met jou in gesprek!

Interesse
Stuur ons je CV met motivatie naar management@silverdome.nl

