Voor onze (buiten)baden en kiosk zijn wij op zoek naar

Algemene Zomer medewerkers!
Zie jij jezelf als een echte gastvrouw of gastheer? Gaat geen vraag je te ver en help je bezoekers
graag? Zet jij die extra stap om de accommodaties op hun best te laten zijn? En kan je dan ook nog
een lekker patatje bakken en/of ijsje maken? Word onze nieuwe Algemeen Medewerker!
Je profiel
- Je bent energiek en enthousiast. Alle leeftijden zijn welkom bij ons.
- Je kan helder en klantvriendelijk communiceren.
- Het is een pré als je in bezit bent van diploma EHBO en/of BHV en sociale hygiëne. In ieder
geval ben je bereid om deze diploma’s te behalen en/of onderhouden.
- Je bent in het bezit van één of meerdere zwemdiploma's (pré met ZRZ)
- Collegialiteit en teamwerk spreekt je aan.
- Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en bent bereid om zowel ‘s morgens, ‘s
middags, ‘s avonds en in het weekend te werken
- Je hebt eigen vervoer om naar de buitenbaden/kiosk te gaan.
Taken
- Je ontvangt onze gasten op een klantvriendelijke wijze en houdt controle op de toegang van
onze gasten;
- Je bent accuraat en je kunt overweg met de computer;
- Je kunt vragen vriendelijk beantwoorden;
- Je kunt klachten van gasten netjes afhandelen;
- Je bakt een patatje en ondertussen schenk je voor de gast iets lekkers te drinken in;
- Je houdt de receptie en de horeca, maar ook het sanitair schoon en overzichtelijk;
- Je verricht overige werkzaamheden, die voor een goede gang van zaken redelijkerwijs
gevraagd kunnen worden;
- Jij bent degene die de gast een lach op het gezicht laat verschijnen als jij een kopje koffie
brengt.
Ons aanbod
- Een gave vakantiebaan. En mocht de klik er tussen ons zijn dan is verlenging een optie.
- Een leuk bedrijf en een leuk team om in te werken.
- Een training om bekend te worden met onze software.
- De mogelijkheid om zelf veel actief te zijn in het water.
- Je kan snel beginnen. Al is het tot de zomervakantie maar bv één dag in de week!
- Een salaris conform de CAO Zwembaden. Schaal afhankelijk van leeftijd, opleiding en
ervaring.
Solliciteren
Kom jij ons team versterken? Stuur dan voor zsm je sollicitatie naar
werkenbij@schagenactief.nl
Schagen Actief kan naar aanleiding van uw sollicitatie informatie inzien via sociale media, zoals
Facebook, Twitter, LinkedIn en/of Instagram dan wel andere kanalen.

