
Wie ben jij!

Geen dag is hetzelfde en staat bol van de 
uitdagingen. Klinkt niet saai toch? Je hebt een 
passie voor gastvrijheid, bent enthousiast en zit 
vol nieuwe ideeën waarmee je ons weet te 
overtuigen. Je hebt veel contact met onze gasten 
en de bezoekers van onze locatie. Kortom een 
leuke functie in een sportieve en gezellige 
omgeving. Bij ons werken is echt een teamsport!  
Ben jij flexibel en zowel in de weekenden als 
avonden beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar 
jou!

Werkzaamheden:

• Je ontvangt onze bezoekers op een 
klantvriendelijke en representatieve manier;

• Het bedienen van- en serveren aan de gasten;
• Het opnemen en afrekenen van bestellingen;
• Het verzorgen van hapjes, drankjes en snacks 

voor de gasten;
• De juiste informatie verstrekken m.b.t. de 

producten aan de gasten;
• Zorg dragen voor de juiste hygiëne; 
• De kwaliteit van de dienstverlening bewaken;
• Bijvullen van de voorraad en maken van 

bestellingen.

Wat vragen wij?

• MBO werk- en denkniveau;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Ervaring in een publieksfunctie;
• Diploma EHBO/BHV of je bent bereid 

deze te halen;
• Flexibel inzetbaar;
• Aantal uren is bespreekbaar;
• Marktconform salaris; CAO zwembaden.

Interesse? 

Is deze functie wat voor jou? Stuur dan je 

sollicitatie, inclusief CV naar 

peno@sportpuntgouda.nl t.a.v. Kristen van 

Leeuwen. 

Heb je nog inhoudelijke vragen over deze 

functie? Neem dan ook contact op met 

Kristen via peno@sportpuntgouda.nl of  

0182 590 910.

Ter versterking van ons horecateam in het Groenhovenbad 

zijn wij op zoek naar een: 

Horecamedewerker 
(16 - 30 uur)

SPORT•GOUDA is dé organisatie die het sportbeleid 
voor de gemeente Gouda uitvoert, 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.
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