Voor onze accommodaties zwembad De Schelp en zwembad De Melanen zijn wij op zoek naar een of
meer
Horecamedewerkers M/V
aantal uren in overleg
Dit geeft jou plezier
Tevreden bezoekers! Daar doe je het voor. Al ons publiek komt langs om een leuke tijd te hebben;
van kinderen die leren zwemmen, gezinnen die vakantie vieren, banenzwemmers voor hun dagelijkse
activiteit en senioren die lekker in beweging willen blijven. Jij bent het eerste gezicht dat ze zien en je
weet wat ze zeggen over eerste indrukken. Samen met je collega’s zorg je dat onze gasten vertrekken
met een goed gevoel.
•
•
•
•
•

Je voelt je als een vis in het water in onze horeca en straalt dit uit naar de bezoeker;
Je vindt het leuk om onze gasten een fijne dag te bezorgen. Je neemt bestellingen op en
zorgt dat ze snel krijgen waar ze om vroegen;
Jij doet je werk met plezier, zorg en enthousiasme. Ook als het druk is, want drukte geeft jou
juist een kick;
Je bent een echte teamplayer, maar daarentegen kun je ook heel goed alleen werken;
Je zorgt samen met je collega's voor een veilige en schone werkomgeving. Daarnaast draag je
zorg voor een schone omgeving voor de bezoekers.

Dit ga je doen
•

•

Je schenkt dranken, maakt kleine snacks klaar en serveert die aan onze gasten. Je houdt je
hoofd net zo koel als de frisdrank wanneer het druk wordt en je meerdere dingen tegelijk
moet doen.
Jij zorgt dat onze gasten zich meteen welkom voelen en graag even blijven hangen. En
natuurlijk hou je je werkplek netjes en schoon.

Wat wij jou bieden
Je wordt (per direct) deel van een divers en gezellig team. Geen dag wordt hetzelfde en dat maakt
het werk zo leuk. Je salaris dat past bij de CAO Zwembaden en je bent flexibel qua werkuren
Daarnaast ben je gedurende de zomer grotendeels beschikbaar. En natuurlijk kun je lekker na
werktijd (of wanneer het jou uitkomt) komen zwemmen.
Dit is een leuke (bij)baan in onze mooie zwembaden. Je werkt dus continu tussen mensen die plezier
hebben. Dat is weer eens wat anders dan een krantenwijk in de motregen. Je wordt deel van een
divers en gezellig team van horecamensen. Geen dag wordt hetzelfde! Je komt in dienst voor een
periode van 12 maanden, maar als onze gasten blij van je worden, maak je kans dat we je vragen te
blijven. Je salaris past bij de CAO Zwembaden.
Je zult begrijpen dat we je ook gaan vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Klinkt dit alsof we het over jou hebben? Top! Niet wachten, maar vandaag nog reageren. We kunnen
niet wachten je te leren kennen!
Je kunt contact met ons op nemen door te je CV en motivatie te mailen naar
s.hopstaken@deschelpendemelanen.nl.
Denk je dat iemand anders in jouw netwerk heel goed bij deze vacature past? Tip hem of haar gerust.
Je doet er ons en die persoon waarschijnlijk veel plezier mee!

