
 

Vacature medewerker Animatie oproepkracht.  

 
Ben jij een echte entertainer en maak je mensen aan het lachen? Sta jij 
altijd weer met een lach op het werk? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wat ga je doen? 

Voor de maand december zijn wij opzoek naar heren die het leuk vinden 
om o.a als kerstman te spelen. Je gaat kerstpakketten uitdelen aan 
werknemers van grote bedrijven in onze drive-in. Maar ook kunnen wij 
jou inzetten op een van onze andere concepten die wij organiseren.  
 
Verder bestaan je taken uit: 

 Het uitvoeren en begeleiden van de activiteiten. 
 Input geven in het bedenken en samenstellen van activiteiten. 
 Helpen met opbouwen van decor, techniek, tenten c.a.  

Wie zoeken wij? 
Wij zijn opzoek naar iemand die ervaring heeft met het entertainen van 
kinderen en volwassenen. Ook heb jij geen podium vrees en ben je niet 
bang om door een microfoon te praten. Uiteraard begrijp jij dat werken in 
het weekend, tijdens vakanties en op feestdagen bij deze baan hoort. 
Een echte mensen vriend met een vriendelijk lach, die gastvrij en 
representatief is. Jij bent een echte gangmaker. Je vindt het leuk om 
gasten te vermaken en te motiveren om mee te doen met de 
verschillende activiteiten. Je bent woonachtig in de omgeving Dordrecht, 
en bent beschikbaar in december.  
 
Verder vragen wij: 

 Je bent creatief. 

 Minimaal 21+ 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

 Ervaring met toneel spelen.  

 In het bezit van een rijbewijs, niet verplicht.  

 Je bent enthousiast en sociaal. 

 Kerstman zijn is helemaal jouw ding en je raakt niet uit je rol. 

 Ervaring met het entertainen van mensen. 

 beschikbaar van 14 t/m 26 december. 
 



Wat bieden wij? 
Bij 123-Drive-in show werken staat garant voor een uitdagende, 
vakkundige en afwisselende baan binnen een groeiend bedrijf, met een 
open en informele bedrijfscultuur. Je komt te werken op verschillende 
concepten die worden georganiseerd door 123-drive-in show. 
 
Verder bieden wij passende arbeidsvoorwaarden, hierbij kun je denken 
aan: 

 Een goed salaris afhankelijk van je ervaring en capaciteiten 
 De mogelijkheid om door te groeien binnen ons bedrijf 
 Bedrijfskleding’ 
 Leuke collega’s op iedere productie.  

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de 

eisen? Stuur dan je cv naar info@123-drive-in-show.nl   
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