LOVE YOUR JOB LIKE KANYE

LOVES KANYE
sOLICITEER NU!

WORD PHOTOBOOTH HOST
BIJ LACH JE LENS!

Inside stories

CHECK SNEL DE ACHTERKANT
OM DE WERKERVARING VAN
MITCH TE LEZEN!

‘’IK HEB MIJN HUIDIGE VRIENDIN
ONTMOET tijdens het werken bij
Lach je lens!’’

Omdat veel boekingen in de avond en in het
Mijn job als photobooth assistent is dé ideale bijbaan.
ineren met mijn studie. Ik zit bij Lach je Lens in een
weekend zijn kan ik werken bij Lach je Lens perfect comb
In
aan deze baan is dat ik heel Nederland kan verkennen.
jong team met een hoop leuke collega’s. Het leukste
is.
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ieder hoekje van Nederland is wel een vet feestje gaand
al in Amsterdam, ik heb het allemaal meegemaakt.
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Van een carnavalsevent in Maast
, die altijd in zijn voor een praatje. Ik heb zelfs mijn
Tijdens het werk kom ik veel gezellige mensen tegen
ik aan het werk was! Werken bij Lach je Lens heeft mij
huidige vriendin ontmoet tijdens een evenement waar
veel coole ervaringen en gekke verhalen opgeleverd.
en bouw de photobooth op. Ik begeleid de gasten met
Aangekomen op het event laat ik mijn spierballen rollen
ende de avond soepel verloopt. Daarna bouw ik de booth
plezier bij het maken van foto’s en zorg dat alles gedur
waar ik wordt opgewacht door een gekoeld biertje.
weer af en rijd ik richting de thuisbasis van Lach je Lens,

- Mitch (22)

Wij zoeken iemand die...
Sociaal vaardig en graag met mensen omgaat
Verantwoordelijk en zelfstandig is
In het bezit is van een autorijbewijs
Flexibel beschikbaar is
Een stel spierballen heeft om de booth zelfstandig
in elkaar te zetten
In Breda of omstreken woont

Wat bieden we jou?
Je werkt voor een groeiend evenementenbureau in
een creatief, jong en dynamisch team met een
toffe werksfeer. Je komt op de leukste feesten en
evenementen waar je veel mensen ontmoet.
Daarnaast krijg je veel vrijheid en werk je op
flexibele uren
ga’s en

De leukste bijbaan
Van breda!
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