
 

 

Gastvrouw-/heer online en offline (op locatie) 

“Bureau Fris, de full-servicebureau partner in marktonderzoek” 
 

Ben jij servicegericht en op zoek naar een leuke bijbaan naast je studie? 
Wij zijn op zoek naar gastvrouwen/-heren. 

Dé ideale bijbaan voor studenten ivm flexibele uren, een gezellig jong team en toplocatie. 
 

Bureau Fris 
Bureau Fris is dé partner in marktonderzoek. Wij werken o.a. voor Booking.com, Pinterest, Unilever, 

Uber, Philips, MediaMarkt, Grolsch, enz. Wij hebben eigen onderzoeksruimtes, notulisten, online 
tools, onderzoekspersoneel en een database met 30.000 respondenten. De wereld van 

marktonderzoek is veelzijdig en geen dag is hetzelfde. De Frissers zijn harde werkers, jong van geest, 
houden van gezelligheid, zijn professioneel…en hebben oog voor detail. Bij het faciliteren van 

onderzoek moet je denken aan het werven van de juiste doelgroep (respondenten) voor kwalitatief 
marktonderzoek en het ontvangen van klanten en repondenten op locaties. 

 
Jouw job 

Als gastvrouw/-heer ben jij verantwoordelijk voor het verzorgen en ontzorgen van onze klanten op 
locatie of online. 

 
Werkzaamheden op locatie 

Ontvangen van klanten en respondenten 
Voorbereiden van ruimtes voor onderzoeken/vergaderingen/meetings 

Verantwoordelijk voor klaarzetten van ruimtes, apparatuur testen en aanzetten 
Verzorgen van catering voor klanten en respondenten 

Opname-apparatuur bedienen 
Diverse overige lopende zaken zoals: even naar het postkantoor, AH, copy-shop, etc.  

Verzorgen van lunch, diner, koffie, thee, fris en een 4-uurtje. 
 

Werkzaamheden online facility 
Bureau Fris faciliteert marktonderzoek. Dit deden wij voorheen altijd op locatie (bij ons of bij onze 

klanten), door corona faciliteren wij ook onderzoek online, via Teams of Zoom. 
 

Wij zoeken jou! 
Verstand hebben van online video/vergadertools, zoals Teams of Zoom 

Communiceren met klanten ivm briefing vooraf 
Minimaal MBO werk- en denkniveau 

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  
Klantvriendelijk, pro actief/energiek en stressbestendig 

Zeer flexibel inzetbaar (vaak ’s avonds en doordeweeks). 
 
 

Belangrijk 
Representatief en netjes, verzorgd 

Zorgzame instelling 
Liefst horeca-ervaring 

Goede internetverbinding en rustige werkplek (voor online hosten). 
 



 

 

1 
 

Dit bieden wij jou 
Flexibele werktijden overdag / s’avonds 

Voorkeur als ZZP-er a €17 per uur of via YoungOnes a €16 per uur 
 

Solliciteer direct 
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan een mail naar Jusra Hassan / facility@bureaufris.nl 
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