Bewegen loont, altijd!
Sportief Capelle is een dynamisch bedrijf, dat midden in de Capelse samenleving staat en een belangrijke plaats
inneemt in de Capelse sport- en beweegwereld. De organisatie van Sportief Capelle bestaat uit de teams
‘Accommodatie & Exploitatie’ en ‘Sport & Bewegen’.
Wij zoeken een:

Horeca/Receptie medewerker (m/v)
(minimaal 24 uur per week)

Wat ga je doen:
• Als horeca en receptie medewerker ben je het visitekaartje van Sportief Capelle en sportaccommodatie
Aquapelle. De gasten staan bij jou voorop en samen met je collega’s zorg je ervoor dat de gasten zich
welkom voelen;
• Het verkopen en serveren van consumpties;
• Het uitvoeren van werkzaamheden in de keuken van de horeca;
• Het op professionele en klantgerichte wijze te woord staan van de gasten;
• Het op professionele en klantgerichte wijze beantwoorden van de telefoon;
• Het verkopen van toegangsbewijzen, abonnementen en eventueel andere verkoopartikelen;
• Het verwerken van mutaties in de zwembad/verhuur administratie;
• Verzorgt uitgifte van toegangspassen voor de sportaccommodaties;
• Het uitvoeren van overige bijkomende werkzaamheden, zoals ondersteunende administratieve
werkzaamheden en dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden.
Wat zoeken wij:
Een leuke enthousiaste collega, die:
in het bezit is van een MBO-diploma;
in het bezit van de diploma’s sociale hygiëne en BHV;
je bent klantvriendelijk, representatief en stressbestendig;
enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie;
beschikt over goede sociale- en communicatieve vaardigheden;
je bent bereid om ook ’s-avonds en in de weekenden te werken;
MS officepakketten beheerst;
een actieve en oplossingsgerichte houding heeft;

Wil jij invulling geven aan deze mooie rol voor minimaal 24 uur per week? Neem dan snel contact met ons op.
Wij bieden
Een boeiende functie in een dynamische omgeving. De beloning (salaris, schaal 3) en arbeidsvoorwaarden zijn
conform de CAO Zwembaden.
Meer weten?
Mail bij vragen of interesse naar m.vankampen@sportiefcapelle.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

