
 Jobstudent Horeca 
 Q-Beach House, Joe en andere leuke events 

 Shake it like a polaroid picture 

 Goesting om deze zomer meer dan je booty te shaken? Join the club en kom samen met ons 
 shaken achter de bar. Want zowel voor Q-Beach House als Joe en andere leuke events 
 zoeken we héél veel f�n volk. Jou b�voorbeeld :) 

 The summer sounds better with you 

 Kom met je voetjes in het zand staan en laat je gasten een heerl�ke t�d beleven. Met je 
 vriendel�ke ‘hi!’, je perfecte cocktail of je werk achter de schermen. Koelkasten b�vullen, 
 glazen afruimen, afwaske doen? Met zalige muziek erb� en collega’s die je back hebben… 
 jaaaa, meer ‘vakantie’ wordt die ‘vakantiejob’ echt niet. 

 Al horeca-ervaring? Good 4 u! Maar ook als je nog nooit een toog van de andere kant 
 gezien hebt: just give it a shot. Jouw st�l? All the way! 

 Ben je  …. 

 student  doorzetter 

 harde werker  klantvriendel�k 

 Bangel�k! Spreek je ook nog eens vlot Nederlands en eventueel een mondje Frans of 
 Engels? Parfait, see you at the beach! 

 We give you shivers (and so much more) 

 Zo’n vakantiejob, da’s puur kippenvel. Maar b� smd doen we daar voor jou nog heel wat 
 bovenop: attractieve verloning, never a dull moment, goeie vibes, huisvesting indien nodig 
 & coaching om de beste versie van jezelf te worden. 
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 About smd. 

 The right spot to make the fun go POP! 

 BAM! J� bent zòòòò hard op de juiste plek om een f�n feestje te bouwen. 
 Want b� smd. zorgen w� overal voor momenten die #makingmemories z�n en events die 
 een dikke 10 voor sfeer & gezellig kr�gen. 

 You make the party 

 B� ons werkt al veel tof volk, maar hey! we saved a spot voor iemand als j�: bakken talent, 
 mega-gemotiveerd, geboren met een smile en best zin in wat extra cash. 
 Student, werkstudent, flexi, freelance: hokjesdenken is voor saaie duiven, dus voor ons 
 maakt het niet uit. 

 Trouwens… kwamen w� elkaar al niet eens tegen op het Q-Beach House, Tien Om Te Zien, 
 Code van Coppens Unlocked, Nina & The City, Joe Christmas House, … festivals of de 
 opnames als The Voice en The Masked Singer? 

 Want al die events hebben w� dus met onze awesome crew verzorgd. 
 Misschien volgende editie met jou? 

 Be Like… HELP! 

 Dacht je effe “oh no! Ik heb niet de nodige ervaring als hospitality superhero”. 

 Wel, Swedish House Mafia zou zingen: don’t you worry, don’t you worry child! En ze 

 hebben gel�k. Overtuig ons met je enthousiasme in je perso tekstje b� de vacature en we 

 coachen jou graag tot Captain Eventger of Wonder WomAmbassador. 
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