WE AR E
H I R I NG!
VOOR EEN GOED FEESTJE OP FESTIVALS DOOR HET HELE LAND ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

FESTIVAL AVONTURIER (M/V)
Vroeger, toen er nog geen Corona was, gingen we nog wel eens met veel
mensen tegelijk buiten in de zon veel verschillende craftbieren drinken.
Dat noemden we een bierfestival. Het is bijna onmogelijk om voor te
stellen, maar van mei tot en met oktober gebeurt dat straks ieder weekend
weer! Daarom zoeken wij een all-round taptalent, communicator en
promotor - een échte festival avonturier voor ons stoere merk!

WAT GA JE DOEN
De bierfestivals gaan het hele land door. Soms zelfs over de grens. Jij rijdt daarnaartoe en plaatst onze mobiele bar.
Tijdens het festival tap je onze bieren, maak je veel lol met de gasten en lul je een hoop over bier. Je bouwt een feestje
met de gasten en doet dat na afloop nog eens met je collega brouwers. Na afloop van het festival pak je alles weer in en
rij je terug naar de brouwerij.

WAT VRAGEN WE VAN JOU

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG

- Bevlogenheid met (ons) craft bier en bierfestivals.
- Je houdt van een feestje.
- Je vindt het geen probleem om lange dagen te maken
en de werkweek in 3 of 4 dagen te proppen.
- Werken in het weekend is geen issue voor je.
- Je hebt een rijbewijs B (E achter B is een pré).
- Je hebt een beetje technisch inzicht.
- Ervaring achter de bar of ervaring met biertappen
is een pré.

- Een ontzettend leuke functie in een jong en tof team.
- Een contract voor minimaal 6 maanden.
- Opleidingsmogelijkheden tot andere functies binnen
het bedrijf.
- Heel veel gezelligheid, feest en een hoop bier.
- Soms een kater

INTERESSE?
Stuur een mail met jouw CV en een korte motivatie naar werken@rockcitybrewing.nl en wie weet
ben jij straks onze nieuwe festival avonturier!

