
Voor onze opdrachtgevers bieden wij graag méér 
dan alleen tickets. Wij faciliteren graag in extra 
service en ontzorgen graag!

Fancee gelooft in de kracht van verbinding en 
connectie en klantvriendelijkheid, en boven alles: 

Doen en leren wat je leuk vindt en wat bij je 
past!

Fancee Nederland is op zoek naar:

ENTREE MANAGERS 

(SCANMANAGERS) 

Zoek jij een leuke bijbaan en vind jij de 
evenementenbranche een leuke wereld waar jij 
kennis mee wilt maken of heb je ervaring in de 
evenementenbranche én wil jij goed bijverdienen?

Solliciteer dan op deze geweldige functie bij 
Fancee Nederland

Entreemanager (weekend) oproepkracht overal 
in Nederland
Als entreemanager (scanmanager) ben jij 
verantwoordelijk voor een soepele doorloop 
van bezoekers. Je stuurt het uitvoerende 
scanpersoneel aan en helpt bij vragen en 
storingen. Je zorgt dat er geen oponthoud in 
de rij(en) ontstaat en hebt een scherp oog voor 
“crowdcontrol.” Op basis van waarnemingen 
én statistieken neem jij, in overleg met de 
organisatie, beslissingen over de entree en het 
personeel. 

Je bent flexibel en je vindt het leuk om in het 
weekend goed bij te verdienen, bovendien hou 
jij wel van gezelligheid en de sfeer van een leuk 
event of feest. 

Wat wij zoeken:
Frisse enthousiaste oproepkrachten die inzetbaar 
zijn voor het weekend. Sterk in je schoenen staan 
en volgens de richtlijnen van entreemanager 
werken. 

IEDEREEN OPGELET! 
WERKEN IN DE LEUKSTE 
BRANCHE TER WERELD 
IETS VOOR JOU?

Fancee Nederland is de snelst groeiende 
ticketingbureau van Nederland, die zich 
bezighoudt met topevenementen zoals FunX 
Music Awards of Free Your Mind festival. 



Klantvriendelijkheid staat bij Fancee Nederland 
hoog in het vaandel en wij houden van een no 
nonsens mentaliteit en oplossingsgerichtheid.

Wat wij bieden:
• Een leuk team waar je mee samen werkt
• Het aanwezig zijn op leuke events
• Een leuke opstap in de evenementen wereld
• Een salaris van: €15,-
• Vakantiegeld: 8%
• En uiteraard reiskostenvergoeding 

Extra affiniteit 
Influencers/Reporters en/ of Promotors vind jij het 
eventueel ook leuk te netwerken op je favoriete 
feest en heb jij wellicht een groot netwerk, ben je 
up to date met alle socials of vind je het leuk om te 
presenteren en ben je creatief in het maken van 
leuke rapportages?

Of juist een evenement te promoten, dit kan al 
starten bij de pre sale tickets van het evenement 
waarbij jij tickets verkoopt aan liefhebbers 
van jouw te promoten event.  In ruil bieden we 
jou leuke voordelen zoals; gratis tickets en 
de gelegenheid tot het uitbouwen van leuke 
contacten.

WIJ ZIEN GRAAG JE 

SOLLICITATIE EN MOTIVATIE 

TEGEMOET!

Solliciteer op, careers@fanceesoftware.nl 
t.a.v. Cheryl Timmer


