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Ben jij onze nieuwe collega?
Met talent voor techniek, hygiëne en gastvrijheid.
Een sporthal is meer dan een centraal punt in het dorp en dit geldt zeker ook voor Sporthal
Geestmerambacht. Met oa. sport en horeca is deze sporthal een unieke ontmoetings- en
verbindingsplek voor Dijk en Waard en omgeving. Deze maatschappelijke waarde is een van de pijlers
van Social Leisure. Onze doelstelling is om met onze locaties de lokale gemeenschap vooral sociaal in
beweging te krijgen; een maatschappelijke win/win. Voor ons team zijn we op zoek naar:

Allround horecamedewerker & Sporthalmedewerker
ook als combinatiefunctie mogelijk
10 - 38 uur per week (uren in overleg)
Naast je inzicht en talent (ervaring) voor horeca, voer je ook allerlei kleinere beheer werkzaamheden
uit in Sporthal Geestmerambacht. Jij vormt, samen met alle collega’s van de verschillende teams, het
gezicht van Sporthal Geestmerambacht.
•

•

Als horecamedewerker draai jij diensten in het Sportcafé - van schenken van een kopje koffie
en bier tappen bij een gezellige sportavond tot het maken van broodjes tijdens een
voetbaltoernooi.
Je hebt inzicht en talent voor (en liefst ervaring met) horeca en in bezit van het diploma
Sociaal Hygiëne óf bent bereid om dit diploma te halen.

•
•

Als sporthalmedewerker maak jij je sterk voor een gastvrije, schone en veilige omgeving.
Ook voer je simpele noodzakelijke reparaties uit, zoals lampjes vervangen, slotje maken.

•

Voor beide geldt dat je je betrokken voelt en medeverantwoordelijk voor ‘jouw gebouw’: je
houdt oren en ogen open en signaleert waar het beter kan. Samen inzetten en zorgen dat
onze gasten zich welkom voelen.

Je profiel
• Proactief, zelfstandig en accuraat.
• Flexibel inzetbaar in avonduren of het weekend.
• Klantvriendelijk, behulpzaam en verantwoordelijkheidsgevoel.
Ons aanbod
• Een leuke en gevarieerde baan in een sociale en sportieve omgeving.
• Prima arbeidsvoorwaarden en salaris conform CAO Zwembaden (incl. vakantiedagen,
vakantiegeld, reiskostenvergoeding).
• Afhankelijk van leeftijd en ervaring kom je terecht in functiegroep 2 of 3.
• Werkdagen en -tijden in overleg.
• Ruimte voor initiatief, meedenken en zelfontplooiing.
Interesse?
Wij maken heel graag met je kennis. Stuur je motivatie en CV per e-mail naar
f.breeuwer@langedijkactief.nl. Ook voor meer informatie of vragen kun je altijd Frans bellen
via: 06 – 122 100 01.

