
 
 

JUMPSQUARE | PARK MEDEWERKER NIEUWEGEIN 

Heb je lef, straal je gastvrijheid uit, weet jij hoe je een ongeëvenaarde beleving creëert, heb je affiniteit met de 

horeca en hou je van werken in een sportieve omgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

OVER ONS 

Jumpsquare Group –het moederbedrijf van Jumpsquare en Jump XL– is de grootste én meest toonaangevende 
exploitant van indoor trampoline funparken in Noordwest Europa met een netwerk van ruim 40 parken in 5 
landen zowel in eigen beheer als via franchise partners. Jumpsquare Group streeft ernaar een best-in-class 
platform te zijn waarbinnen de parken als Local Heroes centraal staan.  

De missie van Jumpsquare Group is kinderen, jongeren én volwassenen meer in beweging te krijgen met 
attractieve trampoline funparken waar mensen kunnen samenkomen, inspannen en ontspannen in een prettige 
en veilige omgeving.  

Met circa 2 miljoen bezoekers per jaar staan de trampolineparken van Jumpsquare en Jump XL hoog in de                   
top-10 van meest populaire dag attracties. In Nederland en België is Jumpsquare Group de onbetwiste 
marktleider. 

OVER DE FUNCTIE 

Binnen Jumpsquare is de parkmedewerker van alle markten thuis  en mogelijk op alle gebieden binnen het park 

inzetbaar. Zo organiseer je naast onderstaande werkzaamheden ook activiteiten en kan lessen en/of workshops 

verzorgen. 

OVER JOUW ROL 

Je verwelkomt onze gasten en zorgt voor een prettige sfeer. Het is daarbij van groot belang dat je behulpzaam 

bent en gastvrijheid in je DNA zit. Bij de receptie bestaan jouw taken onder andere uit het ontvangen van gasten, 

het behandelen van reserveringen (telefonisch en online) en andere administratieve taken.  

In het horeca-gedeelte ben jij onze horeca topper die de verkoop omhoog laat schieten. Je voert verschillende 

horecawerkzaamheden uit, zoals het serveren van eten en drinken en je bent degene die de lekkerste gerechten 

en dranken bereid. Daarnaast organiseer je activiteiten en verzorg en begeleidt je kinderfeestjes. Ook draag je 

zorg voor de hygiëne en voer je klein onderhoud uit in de vestiging. 

Als JumpMaster ben jij het aanspreekpunt voor onze gasten in de jumparena. Jij houdt actief toezicht, je 

waarborgt de veiligheid van onze jumpers en grijpt in als het nodig is. Vooraf geef je onze gasten een 

veiligheidsinstructie. Je bent bekend met alle technische aspecten van de jumparena en de verschillende 

activiteiten, uiteraard leer je dat bij ons. 

Je bent betrokken met de gasten en doet actief mee. Met jouw vette tricks weet jij de gasten van Jumpsquare 

Group te vermaken en te binden! 

WAT VRAGEN WIJ 

- Je bent sportief en actief (zowel offline als online), een teamplayer, dienstverlenend, commercieel en 
communicatief. 

- Gevoel voor het creëren van een gave beleving en een plezierige sfeer: onze gasten voelen zich 
welkom en jij maakt van onze gasten fans! 

- Enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel.  
- Flexibele inzetbaarheid in avonden, weekenden en feestdagen. 
- In bezit van BHV of bereid zijn om deze te halen. 
- Een horeca-achtergrond is een pré. 
- Ga je aan de slag als JumpMaster dan is een sportopleiding (al dan niet afgerond aan het 

MBO/HBO/WO) of affiniteit met trampolinespringen en/of freerunnen een pré. 
  



 
 
WAT BIEDEN WIJ 

Werken bij Jumpsquare Group betekent werken voor de marktleider in Nederland en België en de grootste meest 

toonaangevende keten in Noordwest Europa. Je komt te werken in een snelgroeiende organisatie met ruime 

ontwikkelmogelijkheden en je gaat deel uitmaken van een enthousiast en sportief team. Wij zijn een bedrijf dat 

écht geïnteresseerd is in jou en jouw ideeën, en waar eigen initiatief wordt gewaardeerd.  

Binnen het park kan jij je bij ons ontwikkelingen in klantcontact, receptie- en horeca en/of jumpen. Je kan 

aangeven op welke tijden je bij voorkeur wilt worden ingepland, zodat je je werk naast je studie kan doen.  

Tevens bieden wij jou onder andere de volgende arbeidsvoorwaarden: 

- Over ieder gewerkt uur ontvang je direct je vakantiedagen en vakantiebijslag uitbetaald. 

- Over ieder gewerkte feestdag ontvang je een toeslag. 

- Omdat veiligheid bij ons hoog in het vaandel staat krijg je veiligheidstrainingen. 

- Als je nog geen BHV certificaat hebt, krijg je bij ons de mogelijkheid om deze te behalen. 

- Uiteraard mag je altijd gratis jumpen of een van de JumpScool en/of fitnesslessen volgen in alle eigen 

parken en krijg je personeelskorting voor introducees en op het horeca assortiment. 

Sta jij na het lezen van deze vacature inmiddels te springen om met ons in contact te komen?  

Stuur dan een CV met een motivatiebrief via solliciteren@jumpsquare.com. Vermeld bij onderwerp 
‘Parkemployee Nieuwegein- [eigen voor- en achternaam]. Sollicitaties gegenereerd door een wervingsplatform 
nemen wij niet in behandeling.  

 

Voor meer informatie over deze functie kan je terecht bij:  
nieuwegein@jumpsquare.com t.a.v. Parkmanagement  
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