Heb jij altijd al in de spotlight willen staan? Dan is dit jouw kans!
Wij zoeken voor onze Nederlandse Live Casino Studio in Eindhoven een Game Presenter/presentator.
Je hoeft nog geen ervaring te hebben, ook als dit jouw eerste baan is ben je bij ons heel erg welkom.
Als Game Presenter sta jij voor de camera. Enthousiasme en een professionele houding zijn dus een
must. Daarmee weet jij spelers een unieke ervaring te bieden, het spel is namelijk interactief! Jij bent
dé host van iconische casinospellen als Blackjack en Roulette en het spel kan gespeeld worden door
een onbeperkt aantal virtuele spelers.
Om dit allemaal onder de knie te krijgen, volg je een (betaalde) opleiding van twee weken op ons
spectaculaire nieuwe kantoor in Eindhoven.

Zie jij jezelf al als Game Presenter aan de slag gaan? Dan willen we graag nog wel een paar dingen
van je weten.
Jij:
 bent minimaal 18 jaar;
 hebt een representatief voorkomen en goede presentatie-skills;
 bent bereid om te werken in wisselende diensten, we zijn namelijk 24/7 geopend;
 hebt een enthousiaste, positieve persoonlijkheid en bent zelfverzekerd om voor een camera te
werken;
 bent een teamspeler met een flexibele instelling en 'can-do' houding;
 hebt een sterk inlevingsvermogen;
 bent leergierig, pikt dingen snel op en hebt oog voor detail;
 kunt goed onder druk werken en past je gemakkelijk aan in een dynamische omgeving;
 beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal goed.
Hoe je een goede Game Presenter wordt, leren we jou. In het nieuwe jaar starten de opleidingen tot
Game Presenter. We lichtten hierboven al een tipje van de sluier op van de waanzinnige omgeving
waar deze gegeven wordt! In twee weken krijg je alle kneepjes van het vak geleerd bij de
trainingsacademie in ons Live Casino.

Werken als Game Presenter is een toffe baan. En daar horen natuurlijk goede voorwaarden bij:
•
•
•
•
•
•
•

25 vakantiedagen, 8% vakantiegeld en een maandelijkse prestatiebonus;
uitzicht op een vast contract met pensioen na vaste aanstelling;
reiskostenvergoeding vanaf >10km woon-werkafstand;
je komt altijd goed voor de dag met een gratis cursus visagie en haarstyling en in onze
supernette en mooie bedrijfskleding;
je mag gratis gebruikmaken van onze eigen gym;
je krijgt volledig betaalde training;
persoonlijke en loopbaanontwikkeling vinden wij belangrijk, je hebt hierover regelmatig 1-op-1
gesprekken met je manager(s).

Klinkt dit nog steeds als jouw droombaan? Dat is mooi. Want we hebben ook nog wat leuke extra’s te
bieden. Je komt namelijk te werken in een state of the art Live Casino Studio met de nieuwste
technologieën.
Ons kantoor is nieuw, modern en voorzien van alles wat je op een werkdag nodig kunt hebben. Dus
ook een ingerichte gameroom voor de nodige (ont)spanning! Een chef zorgt ervoor dat jij niets
tekortkomt, hij verzorgt dagelijks het ontbijt, de lunch en het diner. Drankjes en fruit zijn ook voor je
geregeld en onze bedrijfsevents zijn momenten om nooit te vergeten!
Ben jij klaar voor een fantastische baan in een dynamische wereld? Solliciteer dan nu als Game
Presenter!

