
       

Wat ga je doen? 
Je bent verantwoordelijk voor de werving, selectie, 

planning en verloning van onze poule 

uitzendkrachten en freelancers. Je bent 

contactpersoon voor de uitzendbureaus waarmee 

wordt samengewerkt en levert hen de benodigde 

projectinformatie. Tijdens grote evenementen ben 

je op locatie aanwezig ter coördinatie van de 

uitzendmedewerkers. Je ben het eerste 

aanspreekpunt voor onze totale crew. 

 
Werken bij Pay Systems betekent: 

- Een goed salaris en uiteraard krijg je de 

reiskosten vergoed; 

- Ervaring opdoen in een leuke 

werkomgeving;  

- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en 

initiatieven;  

- Flexibel werken; 

- Een gezellige (werk)sfeer, ook na werktijd;  

- Leuke collega’s.  

 

Over jou: 
- Je hebt een bovengemiddelde interesse in 

evenementen;  

- Je bent proactief en steekt graag je 

handen uit de mouwen;  

- Je bent zelfstandig;  

- Je hebt HBO werk- en denkniveau op het 

gebied van HRM of Facility Management 

(ook als je in het 3e of 4e leerjaar zit van een 

opleiding kun je reageren);  

- Je bent minimaal 24 uur per week 

beschikbaar in de periode van juni t/m 

september 2022;  

- Je hebt goede communicatieve 

vaardigheden;  

- Je houdt van gezelligheid;  

- Je bent nauwkeurig en betrouwbaar. 

 

Over ons; 
Onze standplaats is Lochem. We vliegen, met name 

in de zomermaanden, uit naar verschillende 

evenementenlocaties in Nederland, België en 

Duitsland. Onze crew bestaat uit een gezellig en 

jong team. Voor meer informatie over de vacature 

kun je contact opnemen met  

Linda Harkink | 06 15 94 71 20. 

   

Pay Systems faciliteert diverse betaaloplossingen voor grootschalige evenementen zoals 

Lowlands, Mysteryland en Parookaville. Met een ervaren en gedreven team zijn we sinds begin 

jaren negentig jaarlijks verantwoordelijk voor het betaalsysteem op ruim 200 evenementen.  

 

Pay Systems is onlosmakelijk verbonden met de publiekshoreca en nauw betrokken bij 

ontwikkelingen op het gebied van betaaltechnologie en netwerkverbindingen. Pay Systems is ter 

ondersteuning en tijdelijke vervanging tijdens verlof, in de periode van juni t/m september, op 

zoek naar een zelfstandige en enthousiaste: 

 

 

HR & Crew Coördinator 
 

FESTIVAL VACATURE 


