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Zoek jij die gezellige horecabaan? 
Inclusief de mogelijkheid tot behalen van benodigde diploma’s! 

  

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 de regio Schagen 
beheren we 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 locaties zijn wij op zoek naar  
 

horeca medewerkers (m/v/x)  
ter versterking van ons team voor 8 – 38 uur  

  
Word onze nieuwe horeca medewerker! En geef met veel enthousiasme de horeca faciliteit van de 
sporthal of van het zwembad kleur. Je zorgt voor de sfeer, bediening en uitstraling en je zorgt ervoor 
dat onze gasten zich welkom voelen en graag bij jou willen bestellen.  
 
Je profiel  
• Je bent sociaal, spontaan en klantvriendelijk.  
• Je bent goed in het onderhouden van contacten met klanten.  
• Je bent graag verantwoordelijk en met verschillende dingen bezig. 
• Je deelt ons streven naar klanttevredenheid, gastvrijheid en service.  
• Je gaat oplossingsgericht te werk en vindt het leuk om mee te denken over zaken. 
• Je bent in het bezit van het diploma Sociaal Hygiëne óf bent bereid om dit diploma te halen.  
 
Ons aanbod  
• Een parttime dienstverband met de zekerheid van een arbeidscontract 
• De kans om naast je gezin of studie fijn te kunnen werken. 
• Een leuk, groeiend en sociaal bedrijf.  
• De mogelijkheid om jezelf verder te ontplooien en door te groeien.  
• Een salaris conform de CAO Zwembaden en 8% vakantiegeld. 
 
 
Interesse? 
Wij maken heel graag met je kennis. Stuur je motivatie en CV per e-mail naar 
Peterdegroot@thobs.nl. Voor een nadere toelichting of vragen kun je Peter ook altijd bellen middels 
06-34484740. 
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