Demonstr8 is een storydoing agency in Brussel, gespecialiseerd in experiential marketing. Wij creëren spannende ervaringen
en vertellen boeiende verhalen waarbij interactie en entertainment van onze doelgroep centraal staat. En dat doen we voor
A-merken als Jupiler, Leffe, Hoegaarden, Proximus, Coca-Cola, Fanta, Magnum, Dove, Danone, ENGIE Electrabel, Axe,
Ola,... Voor één van onze klanten zijn wij momenteel op zoek naar:

Vacature
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Ben je woonachtig in Leuven of omstreken? Heb je een passie voor bieren en horeca? Dan hebben we voor jou de ultieme
job! Demonstr8 zoekt enthousiaste personen om hun fantastisch team van tappers te verrijken. Een eerste horeca ervaring
als tapper is een pluspunt maar zeker geen vereiste! In functie van je ervaring wordt er namelijk een tapopleiding en/of
begeleiding tijdens je eerste tapbeurt aangeboden.
Krijg je al zin om te tappen? Fantastisch! Zeker als je jezelf ook hierin herkent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma (minimum secundair onderwijs).
Je beschikt over een uitstekende kennis Nederlands. Een goede kennis van Frans/Engels is zeker een pluspunt.
Woonachtig in Leuven of omstreken.
Je bent gepassioneerd door bieren.
Eerste ervaring als tapper is een pluspunt.
Je bent een betrouwbaar persoon die punctueel door het leven gaat.
Je bent sociaal vaardig, communicatief, flexibel en stressbestendig en zal bezoekers altijd met een glimlach bedienen.
Je bent flexibel inzetbaar.
Je kan werken in de week en in het weekend

Dit heeft Demonstr8 jou te bieden:
•
•
•
•

Een leuke werkomgeving met een bende ervaren tappers en gidsen.
Dagcontracten met een aantrekkelijke vergoeding + kilometervergoeding via Demonstr8.
De kans om te werken voor een rasecht Belgisch A-merk.
Een perfecte ervaring in horeca.

Stuur meteen jouw curriculum vitae naar jonathan.vandenplas@demonstr8.com met als onderwerp “Vacature Tapper”.
Wij contacteren jou zo snel mogelijk.

Demonstr8 BVBA, Tour & Taxis, Havenlaan 86c, bus 9B, 1000 Brussel - www.demonstr8.com

