
 

 

Op de Zwarte Cross hebben we te maken met 220.000 bezoekers. Deze bezoekers brengen veel 

verkeersbewegingen met zich mee. Onze campinggasten blijven het gehele weekend en geven 

voornamelijk op donderdag en maandag een piek in de verkeersstroom.  

De 65.000 dagbezoekers zorgen voor een dagelijkse verkeersstroom.  

Om dit alles in goede banen te leiden hebben we jou nodig!  

Verkeersregelaar m/v 

18, 19, 20 en 21 juli 2019 

 

Je bent het eerste aanspreekpunt van onze bezoekers die op weg zijn naar een leuke dag op de 

Zwarte Cross of zwaait onze bezoekers uit na een dag feest vieren. Je begeleidt de verkeersstromen 

tijdens het evenement. Je geeft aanwijzingen aan verkeersdeelnemers om op deze manier bij te 

dragen aan de bereikbaarheid en gastvrijheid van het evenement.  

Taken:  

• Begeleiden van verkeersstromen 

• Aanwijzingen geven aan verkeersdeelnemers 

• Signaleren en oplossen van problemen 

• Terugkoppeling geven aan de centralist Verkeer wanneer er noemenswaardigheden zijn. 

• Te woord staan van weggebruikers 

• Toezicht houden op de verkeersveiligheid 

 

Dit is wat voor jou als: 

• Je bereid bent om een certificaat Evenementenverkeersregelaar te behalen. Wij stellen deze 

mogelijkheid beschikbaar. 

• Je het gehele weekend van 18 t/m 21 juli 2019 beschikbaar bent.  

• Je het geen probleem vindt om overdag, ‘s avonds of ‘s nachts te werken.  

• Je jouw hand niet omdraait voor langere werkdagen. Diensten van 10-12 uur kunnen 

voorkomen. 

• Je erg servicegericht bent. 

• Je over goede communicatieve vaardigheden beschikt en doortastend en stressbestendig 

bent.  

• Je kunt omgaan met afwijkende situaties of agressie.  

Wij bieden: 

• Een gezellig team met enthousiaste collega’s.  

• Een salaris van € 12,50 bruto per uur. 

• De mogelijkheid om kosteloos de e-learning voor het certificaat 

Evenementenverkeersregelaar van de SVNL te volgen.  

• Voor en/of na je dienst toegang tot het festival op de dagen dat je werkt.  

Interesse? Stuur een mail naar personeel@feestfabriek.nl  

mailto:personeel@feestfabriek.nl

