
Ons doel?
Een dikke 9 voor onze service! Dit kunnen  
we alleen waarmaken met jou! Want jij  
maakt het verschil voor onze gasten. 

Hoe vind ik mijn rooster? Je ontvangt 
van Jaarbeurs (namens Poolmanager) 
via de e-mail jouw inloggegevens voor 
PoolmanagerWeb; ons roostersysteem. 
Hier kun je je rooster inzien en je 
beschikbaarheid aangeven.

  Waar meld ik me? Minimaal 15  
minuten voor aanvang van je dienst 
meld jij je bij: 
›  Linnenkamer Hallencomplex 

wanneer je werkt in de hallen, Media 
Plaza, Supernova, logistiek, keuken 
hallencomplex of Juliana Gebied.

›  Linnenkamer Beatrixgebouw 
wanneer je werkt bij MeetUp, 
JIM, Trade Mart, bedrijfskantine, 
magazijn Beatrixgebouw of keuken 
Beatrixgebouw.

›  Artiesteningang wanneer je werkt bij 
Steyl (Beatrix Theater).

›  Betreffende restaurant wanneer je 
werkt bij Speys of Zeyn.

›  Controlroom wanneer je bij de 
beveiliging werkt.

›  Kantoor Parkeren (ExpoPoint) 
wanneer je bij parkeren werkt.

Hoe worden mijn uren geregistreerd? 
Bij binnenkomst meld jij je bij 
de personeelsplanner en/of 
leidinggevende. Zij klokken je in. Zorg 
dat je omgekleed en al klaarstaat! Meld 
je na je dienst ook weer af. 

Welke kleding trek ik aan? Nette 
zwarte schoenen, zwarte pantalon  
en voor de dames daarnaast ook  
een huidkleurige panty. 

Bij Speys en Zeyn mag je een nette 
spijkerbroek (blauw, zonder gaten) 
en schone sneakers aan. Bij logistiek 
en in de keuken draag je een nette 
spijkerbroek en veiligheidsschoenen.

Persoonlijke hygiëne? Haren verzorgd 
(lange haren vast, geen onnatuurlijke 
haarkleuren), geen nagellak, frisse 
oksels en adem, beperkt aantal 
sieraden, geen zichtbare tatoeages, 
niet te veel deodorant, parfum of 
aftershave, niet te veel make-up en 
baard of snor netjes getrimd.

 Ik ben te laat of ik ga te laat komen, 
wat nu? Lukt het jou niet om minimaal 
15 minuten van te voren aanwezig te 
zijn en ben je dus te laat? Neem dan 
direct contact op met je planner of 
leidinggevende. 

Hoe meld ik me ziek? Meld je uiterlijk 
vóór 9 uur ’s ochtends op de dag dat je 
ingepland staat bij je personeelsplanner 
of leidinggevende. Sta je vroeger dan 
9:00 uur ‘s ochtends ingepland? Meld je 
dan minimaal 2 uur daarvoor ziek.

Praktische informatie  
voor jouw kickstart Over Jaarbeurs

Jaarbeurs zet al meer dan 100 jaar handel in beweging. We 
inspireren, motiveren en activeren de handel door waardevolle 
live events te creëren. Van grootschalige publieks- en 
vakbeurzen en evenementen tot zakelijke bijeenkomsten en 
congressen. Dit doen we met eigen merken, zoals de Bouw- 
& Vakantiebeurs, maar ook door bedrijven en organisaties 
optimaal te ondersteunen bij het bieden van de juiste locaties, 
faciliteiten en mogelijkheden om samen te werken. 

Jaarbeurs. Zet handel in beweging.

Vragen? 
Praktische vragen? Stel ze aan je leidinggevende of buddy.

Vragen over planning, diensten, etc.? 030  295 5151 of planningjobs@jaarbeurs.nl 
Vragen over contracten, salaris, etc.? 030  295 5005 of jobs@jaarbeurscatering.nl 

Werk je via Adecco bij Jaarbeurs?  
Stel dan je vragen binnen kantooruren op 030  295 5525, buiten kantooruren  

op 06 52 367 267 of jaarbeurs@adecco.nl 

Kickstart  
bij Jaarbeurs
Goed voorbereid van start

Ben betrokken en volg Jaarbeurs ook op Facebook,  
LinkedIn, Instagram, YouTube en Twitter.

Word ook member van onze besloten Facebook groep.

/// Verantwoordelijk /// Grensverleggend 
/// Excellente service en unieke beleving 

/// Passievol /// Attractiviteit ///

Onze kernwaarden Typerend voor werken bij Jaarbeurs:
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Legenda

1 Media Plaza: Onze innovatieve  
congres- en vergaderlocatie.

12 ExpoPoint: Waar het kantoor van de  
Personeelsplanners en Parkeren te vinden is.

7 High Five: Voor iedereen die kleinschalig  
doelgroepen bij elkaar wilt brengen.

2 Supernova: Evenementenlocatie  
met bijna buitenaardse ambiance! 13 Controlroom hallencomplex8 Beatrix Theater en Restaurant Queen’s:  

Naast het welbekende theateradres met 
bar en restaurant ook dé plek voor zakelijke 
evenementen.3 Julianagebied: Comfortabele sessiezalen  

gericht op ontmoetingen. 
14 Controlroom Beatrixgebouw

9 Hallencomplex: Onze 11 hallen (alle roze gemarkeerd  
met nummering) voor uiteenlopende activiteiten.4 MeetUp: Ontmoetingsplekken waar  

2 - 240 mensen kunnen vergaderen!
15 Linnenkamer hallencomplex

10 Restaurant Zeyn:  De ideale ontmoetingsplek  
voor mooie ontmoetingen en sfeervol genieten. 5 Trade Mart: Hét inkoop- en inspiratieplatform  

voor retailer en winkelier. 
16 Linnenkamer Beatrixgebouw 

11 Speys:  Ons unieke horecaconcept met verschillende  
fast-casual formules op het gebied van eten en drinken.6 JIM: De Jaarbeurs Innovation Mile is een innovatiehub  

en co-working space van wel 6000 m2!
17 Artiesteningang Beatrix Theater

Parkeren invaliden
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