Profiel ESO (Event Security Officer)
Omschrijving:
Het aantal evenementen in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook de eisen vanuit
de overheid en de “beleving” van de evenementen voor de bezoekers is voor organisatoren van
zodanig belang dat het belangrijk is de juiste man / vrouw op het evenement in te zetten.
U bent werkzaam in een team van “Security Hosts” om zowel de bezoeker als de organisator een
fantastische dag / avond te laten beleven. De functie uitvoering bestaat daarbij o.a. uit de volgende
taken:
•
•
•
•
•

Een professionele en vriendelijke houding richting bezoekers en collega’s
Oog hebben voor veiligheid in het algemeen
Inzetbaar op verschillende posities, zoals; toegangscontrole, Backstage, Frontstage, tijdens
opbouw en tijdens show uren.
Kunnen en durven ingrijpen bij incidenten
Willen en kunnen werken op avonden, weekenden en Nationale Feestdagen, dit zijn namelijk
de momenten dat vele evenementen worden gehouden.

De ingezette medewerker dient te beschikken over de volgende kwaliteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Representatief voorkomen / verzorgd uiterlijk
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Een dienstverlenende instelling
Goede sociale vaardigheden
Zelfdiscipline
Zelfstandigheid
Stressbestendigheid
Een professionele en vriendelijke houding richting bezoekers en collega’s

Functie Eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimale leeftijd 18 jaar
MBO Werk en denk niveau
In bezit van ESO certificaat (of bereid zijn deze intern te behalen)
Nederlandse taal spreken, schrijven, lezen en verstaan
Geen antecedenten hebben (volgt screening bij de politie)
Flexibel inzetbaar
BHV certificaat / EHBO of bereid dit te halen
Beschikken over een rijbewijs en een auto (is geen must)
Een certificaat ‘ Landelijk Verkeersregelaar’ is een pré
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Aantal uren:
-

Uren nader overeen te komen; op basis van beschikbaarheid

Salaris:
-

Conform CAO VBE NL
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