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Vacature Receptionist(e) 
 

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 sportaccommodaties. 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 zwembaden zijn wij op zoek naar een receptionist(e) 

 
Ben je energiek en enthousiast? Gaat geen vraag je te ver en kun je goed multitasken? 

Staat klantvriendelijkheid bij jou op nummer 1? Ben je zowel handig met een computer als 

in de horeca? Dan ben jij de duizendpoot die wij zoeken! 

 

Functie 
Als receptionist(e) maak jij ons team compleet. Je bent het eerste aanspreekpunt van onze 
klanten en zorgt dus voor een warm en behulpzaam welkom. Daarnaast verricht je 
horecawerkzaamheden en zorg je dat alles netjes en schoon is. Je bent een echte duizendpoot 
die graag de handen uit de mouwen steekt.  

 

Je profiel 

• Je bent sociaal, klantvriendelijk en behulpzaam ingesteld. 

• Je werkt nauwkeurig, bent handig met een computer, kunt helder nadenken en snel 
schakelen. 

• Collegialiteit en teamwerk spreekt je aan. 

• Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je bent bereid om ’s morgens, ’s 
middags, ’s avonds en in het weekend te werken. 

• Het is een pré als je in het bezit bent van een diploma EHBO, BHV en/of sociale hygiëne. 

• Je hebt affiniteit met de (zwem)sport. 

• Je bent bereid om bij drukte ook bij te springen aan de badrand. Je hoeft hiervoor geen 
(top) zwemmer te zijn. 

• Wij hanteren geen maximale leeftijd, iedereen is welkom. 
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Taken 

• Je ontvangt de bezoekers klantvriendelijk en houdt controle op de toegang. 

• Je beantwoordt vriendelijk allerlei vragen, zowel telefonisch als aan de receptie. 

• Je handelt eventuele klachten netjes af. 

• Je houdt de receptie/horeca en de daarbij behorende ruimtes ordelijk en schoon. 

• Je vervult horecawerkzaamheden zoals het zetten van koffie, scheppen van ijs, het 
klaarmaken van snacks en de verkoop hiervan.  
 

Hoe kan je dag eruit zien? 

Het zonnetje schijnt en het wordt 24 graden vandaag. Heerlijke dag om buiten te gaan werken! Je 
dienst start om 10 uur. Samen met een collega open je het bad en start je de kassa op. Om 11 
uur komen de eerste zwemmers en heet jij ze van harte welkom. Daarna beantwoord je de 
telefoon en loop je even een rondje of alles netjes en schoon is. Om 12 uur begint het vrij 
zwemmen. Er zijn wat vragen over de regels die jij goed kunt beantwoorden. Het begint drukker 
te worden bij de horeca dus je springt bij om wat patatjes te bakken en ijsjes te scheppen. 17:00 
uur, het zwembad sluit! Samen met collega’s zorg je dat alles schoon en klaar is voor een nieuwe 
dag.  

 

Ons aanbod 

• Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op verlenging. Het aantal uren in overleg. 

• Werken in een leuk, gezellig en gevarieerd team. 

• Een cursus om bekend te worden met onze software. 

• De mogelijkheid om zelf veel actief te zijn in het water. 

• Een salaris conform de CAO Zwembaden. Schaal afhankelijk van leeftijd, opleiding en 
ervaring. 

• Verschillende doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf, afhankelijk van jouw kwaliteiten, 
beschikbaarheid, ervaring en motivatie. 

• Een vakantiegevoel tijdens je werkdag en een zomerse teint aan het einde van de 
vakantie.  
 

Solliciteren 
 
Kom jij ons team versterken? Stuur je motivatie en CV Daniëlle Slippens, coördinator receptie, via 
d.slippens@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 
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