SPORT•GOUDA voert het Goudse sportbeleid uit, met als belangrijkste
doel Gouwenaars aan het bewegen krijgen én houden; van jong tot
oud. Als exploitant biedt SPORT•GOUDA iedereen in Gouda dagelijks
de gelegenheid om in inspirerende sportaccommodaties (het
Groenhovenbad, sporthallen, -zalen, -parken) plezier te hebben in
sport en bewegen, andere mensen te ontmoeten en aan de
gezondheid te werken.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Oproepkracht/weekendhulp
horecamedewerker Groenhovenbad
(6-12 uur)

Wie ben jij?

Wat vragen wij?

Je bent nog aan het studeren en/of vindt het
leuk om wat extra’s te doen in de horeca.
Je vindt het leuk om dagelijks met mensen in
contact te staan. Je hebt een passie voor
gastvrijheid, bent enthousiast en zit vol nieuwe
ideeën over gezond en gevarieerd aanbod.

•
•
•

Je vindt het leuk om in een dynamisch team te
werken in een sportieve en gezellige omgeving.
Ben jij flexibel en zowel in de weekenden als
avonden beschikbaar? Dan zijn wij op zoek
naar jou!

•

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•

Wat ga je doen?
Als horecamedewerker…...
•
heb je veel contact met onze gasten en
de bezoekers van onze locatie
•
ben je gastvrij, servicegericht en krijgt
energie van net dat ene stapje meer
•
vind je het leuk om mee te denken over
een gezond en gevarieerd aanbod
•
zet jij in een handomdraai een lekker
cappuccino of maak jij een heerlijk gezond
broodje klaar
•
verstrek jij de juiste informatie m.b.t. de
producten aan de gasten
•
zorg jij voor de juiste hygiëne en dat de
werkomgeving schoon blijft
•
vul jij voorraden bij en zorg je voor
bestellingen.

MBO werk- en denkniveau
Goede communicatieve vaardigheden
Flexibel inzetbaar, zowel avonden als
weekenden
Aantal uren is bespreekbaar

•

Een leuke werkplek met afwisselende
werkzaamheden
Marktconform salaris; CAO zwembaden
25 vakantiedagen op basis van een
38-urige werkweek
Interne opleidingsmogelijkheden
Gratis deelnemen aan onze activiteiten,
zoveel en zo vaak als je zelf wilt
Werken in een gezellig en enthousiast team

Interesse?
Ben je geïnteresseerd en zie je een uitdaging in
deze functie? Dan nodigen wij je uit om te
solliciteren.

Interesse?
Interesse?

Heb je nog inhoudelijke vragen over deze
functie, neem dan contact op met Kristen van
Leeuwen via peno@sportpuntgouda.nl of bel
0182 590910.
De uiterste reactiedatum is maandag
22 augustus 2022. De gesprekken vinden plaats
in de week van 22 augustus 2022.
Een VOG en referentiecheck maken onderdeel
uit van de sollicitatieprocedure

0182 590 910

peno@sportpuntgouda.nl

Tobbepad 4, 2803 WH Gouda

sportpuntgouda.nl

