Zwembad Het Baafje
De Omloop 11
1852 RJ Heiloo
072-5333909
info@zwembadhetbaafje.nl

Als een echte gastvrouw/-heer ben jij ons gezicht bij de kiosk. Je helpt onze gasten graag, verzorgt ze
met een hapje en een drankje en bent in voor een gezellig praatje voor/na het sporten.
Klantvriendelijkheid staat voor jou op één en je zorgt er dan ook voor dat gasten van jong tot oud
zich welkom voelen en graag in de accommodatie komen. Lijkt dit je wat? Lees dan vooral verder,
want voor zwembad Het Baafje zijn wij op zoek naar:

Horecamedewerkers (m/v)
8 – 30 uur per week
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je schenkt een drankje in en maakt een snack klaar voor je gast(en).
Je begroet onze gasten op een klantvriendelijke wijze.
Je houdt de werkplek schoon en overzichtelijk.
Je springt bij waar nodig, zodat we er samen een top dag van maken in het zwembad!
De baan is geschikt voor iedereen. Leeftijd speelt geen rol, inzet des te meer.

Hoe kan je dag eruit zien?
Het is zomervakantie en vandaag schijnt er een heerlijk zonnetje, dat betekent dat het nog wel eens
gezellig druk kan worden bij het zwembad. Lekker veel ijsjes verkopen dus! Om 08.30 uur begint je
werkdag. Samen met je collega open je de winkel en zorg je ervoor dat alles klaar staat. Je start de
computer, meldt je aan en telt of er genoeg wisselgeld in de kassalade zit. Even checken of de
voorraad goed is bijgevuld. De frituur en tostiapparaten kunnen alvast aan! Om 09.00 komen de
eerste bezoekers binnen en verkoop jij je eerste kopjes koffie met iets lekkers. Rond lunchtijd wordt
het drukker, de eerste patatbestellingen komen binnen, samen met je collega’s zorg je ervoor dat de
mensen de juiste bestelling krijgen en lekker kunnen eten. Af en toe wissel je even van plek, even
een ijsje scheppen bijvoorbeeld of misschien zelfs even helpen met een spel aan het bad.
Aan het einde van de dag gaan de zwemmers naar huis, je begint alvast met schoonmaken. Je andere
collega’s lopen even een rondje over het veld om vuilnisbakken te legen, dat hoort er natuurlijk ook
bij. Als alles schoon is en de kassalade geteld kun je afsluiten. Het badpersoneel en de
receptiemedewerkers zijn ook klaar. Samen sluiten jullie af en gaan naar huis, jullie hebben weer
lekker gewerkt!
Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Je bent energiek, enthousiast en graag lekker bezig.
Je bent sociaal, spontaan en klantvriendelijk.
Het is een pré als je in bezit bent van diploma sociale hygiëne diploma en/of HACCP.
Collegialiteit en teamwerk spreekt je aan.
Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je bent bereid om zowel ‘s morgens, ‘s
middags, ‘s avonds en in het weekend te werken.
Ook als je maar één dagdeel beschikbaar bent of alleen in de zomervakantie, zien we je
sollicitatie graag tegemoet!

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Een parttime dienstverband voor bepaalde tijd, aantal uren in overleg, of een contract voor
een seizoenskracht.
Een leuk, groeiend bedrijf en een gezellig team om in te werken.
Je kunt lekker snel beginnen.
De mogelijkheid om jezelf verder te ontplooien binnen ons bedrijf.
Een salaris conform de CAO Zwembaden en 8% vakantiegeld. Schaal afhankelijk van leeftijd,
opleiding en ervaring. Ga jij als seizoenskracht aan de slag? Dan ontvang je een all-in salaris
(dat is inclusief vakantiegeld en vakantiedagen – die ontvang je dan niet apart).

Wat we je kunnen bieden hangt af van jouw kwaliteiten, je beschikbaarheid, je wil om te leren en de
ervaring die al in jouw rugzak zit. Vanuit deze functie zijn er diverse doorgroeimogelijkheden, maar
ook voor een tijdelijke bijbaan ben je welkom!

Interesse?
Hebben we een match? Laat het ons weten, want we willen graag met je kennismaken! Stuur een
korte motivatie en je CV naar Jan Oostindie, manager het Baafje. Voor meer informatie of vragen,
kun je ook bellen met: 06 - 23 75 51 32.
Tot slot, nog even over ons
Zwembad het Baafje wordt beheerd door Social Leisure, een sociale onderneming die als doel heeft
om sport en cultuur bereikbaar te houden voor iedereen en om zoveel mogelijk mensen in
verbinding en beweging te brengen.
Een zwembad is immers veel meer dan een plek waar je in beweging komt. Een theater of dorpshuis
is veel meer dan een plek waar je een voorstelling bezoekt. Het zijn plekken die bij onze dorpen
horen, waar herinneringen ontstaan, waar je vriendschappen en relaties vormt. Meer weten over
onze missie? Lees dan verder op socialleisure.nl.

