Schagen Actief
Wielewaal 8
1742 GC Schagen
zwembaddewiel.nl
info@schagenatief.nl

Vacature Horecamedewerker(s)
Vanaf 1 avond per week!
Dit zijn wij
Een zwembad of sporthal is meer dan een plek waar je in beweging komt. Zodra je er
binnengaat, komen allerlei herinneringen naar boven. Het zijn ontmoetings- en
verbindingsplekken. Die maatschappelijke waarde is het bestaansrecht van Social Leisure en van
onze sport accommodaties. Niet de financiële winst staat voorop, maar de maatschappelijke
winst. Wij zijn er om actief bewegen mogelijk te maken, maar ook om ons actief in te zetten voor
de gemeenschap.
In regio Schagen beheert Social Leisure en exploiteert Schagen Actief de volgende locaties: 1
binnenzwembad (Zwembad De Wiel in Schagen), 2 buitenbaden (De Veersloot in Dirkshorn en
het Maarten van der Weijdenbad in Warmenhuizen), de Spartahal,
sportzaal Waldervaart, (beiden in Schagen gevestigd), de Harenkarspelhal (Tuitjenhorn) en een
aantal gymzalen.

Voor onze sporthallen zijn wij op zoek naar Horecamedewerkers.
Zie jij jezelf als een echte gastvrouw of gastheer? Help je bezoekers graag, ben je in voor
een gezellig praatje en vind je het fijn om onder de mensen te zijn? Vind jij het geen
probleem om ’s avonds en/of in het weekend te werken? Heb je daarnaast affiniteit met de
horeca en wil je onderdeel uitmaken van een groeiend, sportief bedrijf? Word dan onze
nieuwe Horecamedewerker!
Functie
Als horecamedewerker ben jij ons gezicht in de sporthallen. Je verzorgt de gasten met een hapje
en een drankje en daarnaast een stuk gezelligheid en ontspanning voor/na het sporten. Je bent
klantvriendelijk en zorgt ervoor dat gasten van jong tot oud zich welkom voelen en graag in de
accommodatie komen.
Je profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent energiek, enthousiast en graag lekker bezig.
De baan is geschikt voor iedereen. Leeftijd speelt geen rol, inzet des te meer.
Je bent sociaal, spontaan en klantvriendelijk.
Je bent goed in het onderhouden van contacten met klanten.
Het is een pré als je in bezit bent van sociale hygiëne en/of HACCP.
Collegialiteit en teamwerk spreekt je aan.
Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je bent bereid om zowel ‘s morgens, ‘s
middags, ‘s avonds en in het weekend te werken.
Ook als je maar één avond beschikbaar bent, zien we je sollicitatie graag tegemoet!

Taken
•
•
•
•
•
•

Je ontvangt onze gasten op een klantvriendelijke wijze.
Je bent accuraat en je kunt overweg met de computer.
Je schenkt een drankje in of tapt een biertje en maakt een snack klaar voor je gast(en).
Je houdt de werkplek schoon en overzichtelijk.
Je verricht overige werkzaamheden, die voor een goede gang van zaken redelijkerwijs
gevraagd kunnen worden.
Jij bent degene die de gast een lach op het gezicht laat verschijnen als jij een kopje koffie
brengt.

Ons aanbod
•
•
•
•
•

Een parttime dienstverband voor bepaalde tijd, aantal uren in overleg.
Een leuk, groeiend bedrijf en een gezellig team om in te werken.
Je kunt snel beginnen.
De mogelijkheid om jezelf verder te ontplooien binnen ons bedrijf.
Een salaris conform de CAO Zwembaden en 8% vakantiegeld. Schaal afhankelijk van
leeftijd, opleiding en ervaring.

Wat we je kunnen bieden hangt af van jouw kwaliteiten, je beschikbaarheid, je wil om te leren en
de ervaring die al in jouw rugzak zit. Vanuit deze functie zijn er diverse doorgroeimogelijkheden.

Solliciteren
Kom jij ons team versterken? Stuur je motivatie en CV naar Hilda Bieman
(h.bieman@schagenactief.nl).
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en referentiecheck maken deel uit van onze
selectieprocedure.
Schagen Actief kan naar aanleiding van uw sollicitatie informatie inzien via sociale media, zoals
Facebook, Twitter, LinkedIn en/of Instagram dan wel andere kanalen.
Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd
Parttime uren: 0-30 uur per week

