Zwem- en sportcentrum De Beemd in Lochem biedt een breed scala aan sportactiviteiten.
Stichting De Beemd exploiteert aan de Zutphenseweg 110 een binnenzwembad, een
sporthal en gymnastiekzaal. Zwemmen, sport en bewegen staan centraal in al onze
bedrijfsactiviteiten. Jaarlijks ontvangen wij ruim 200.000 gasten uit Lochem en omstreken.
Met een vriendelijke, professionele en persoonlijke benadering zijn wij onze gasten optimaal
van dienst.
Wij zijn op zoek naar een ondernemende, klantvriendelijke collega in de functie van:

Horeca/Receptie medewerker (m/v)
Voor de avonden en weekenden
0-urencontract
De functie
Jij bent de perfecte kandidaat als je een ondernemende houding hebt, beschikt over
uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, als onze gasten jouw eerste prioriteit
hebben en jij een echte teamplayer bent. Je neemt bestellingen op bij onze sportbar en bij
de bar aan de zwembadzijde, je staat in de keuken en serveert uit. Daarnaast verricht je
werkzaamheden op de terrassen en in de zomer bij onze ligweide. Schoonmaken is een
essentieel onderdeel van het werk dat verricht moet worden. De werkzaamheden kunnen
gecombineerd zijn met receptietaken van het zwembad en de sporthallen.
Wat bieden wij?
Stichting De Beemd biedt een afwisselende functie aan in een gemotiveerd team. De
werkzaamheden zijn op vrijdagavond en in weekenden. In een later stadium zijn er ook
regelmatig invaluren op doordeweekse avonden mogelijk. De arbeidsovereenkomst zal in
eerste instantie worden aangegaan voor bepaalde tijd op basis van een 0-uren contract.
Het kunnen overhandigen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste om
in dienst te komen.
Ben jij geïnteresseerd?
Bij interesse voor deze afwisselende functie, ontvangen wij graag jouw CV en een motivatie
op het e-mailadres jorrit@zwembaddebeemd.nl t.a.v. Jorrit Erps. Solliciteren kan tot en met
vrijdag 27 april 2018.
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