
Entergaming beheert onder de naam WIN Casino’s een aantal grote casino en amusementscentra met kans- 
en behendigheidsspelen. Voor ons casino in Beilen zoeken wij een enthousiasmerende, gedreven WINNER 
voor de functie van: 
 
Vestigingsmanager Beilen (40 uur) 
 
Als ambitieuze leidinggevende ben je toe aan de tweede stap in je carrière. Je hebt ervaring in de horeca en 
wilt van jouw casino een succes van maken. In deze functie word je onderdeel van het team van 
vestigingsmanagers bij Entergaming. Om jouw doelstellingen te halen, krijg je enthousiaste 
casinomedewerkers onder je en alle vrijheid om er op jouw manier een succesvol casino van te maken. Je 
komt te werken in een spannende wereld met een ontspannen sfeer en gasten uit alle hoeken van de wereld. 
 
Wat ga je doen? 
 
Als vestigingsmanager heb je meerdere taken en verantwoordelijkheden, waarbij we de meest voorname voor 
jou hebben opgesomd. 
 
• Je bent verantwoordelijk voor een inspirerend en motiverend teamleiderschap 
• Je ziet toe op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden op de vestiging en draagt zorg voor de 

registratie van de geldstromen, de afdracht van de opbrengsten en het legen en vullen van de speel- en 
wisselautomaten 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor het personeel en de klanten en draagt zorg voor een 
klantvriendelijke sfeer, een optimale serviceverlening en de bewaking en naleving van de huisregels 

• Op een slagvaardige, servicegerichte en correcte wijze treed jij op bij calamiteiten of bij ontoelaatbaar 
gedrag 

• Je rapporteert rechtstreeks aan de Operations Manager en neemt deel aan het werkoverleg op de 
vestiging 

• In samenwerking met de Operations Manager formuleer je diverse marketing en promotionele acties. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de activiteitenkalender en de uitvoering 
daarvan 

• Je voert jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers 
• Het opstellen van de werkroosters vallen onder jouw verantwoordelijkheid 

 
Wij zoeken een WINNER met:  
 
• Een opleiding op tenminste MBO/HBO-niveau 
• Leidinggevende ervaring in de horeca 
• Ervaring met werkzaamheden in amusementscentra of casino’s is een pré 
• Onbesproken gedrag en een representatief uiterlijk 
• Servicegerichte en commerciële instelling in combinatie met natuurlijk overwicht 
• Bereidheid om op onregelmatige tijden te werken, inclusief weekenden en feestdagen 

 
Jij WINT gegarandeerd bij ons: 
 

• Uiteraard een maandelijks salaris 

• Een pensioenopbouw 

• Een leuk team om mee samen te werken 

• Mooie bedrijfskleding 

• Ruimte voor eigen inbreng en ideeën 
 
Ben jij de WINNER die wij zoeken? Stuur dan je curriculum vitae samen met jouw motivatiebrief naar 
personeelszaken@entergaming.nl.  
 


