Ben jij de klantvriendelijke beheerder die zich
verantwoordelijk voelt voor veilige en schone sportaccommodaties?
Binnen Menswel ontstaat een vacature voor:

Beheerder Sportaccommodaties (2 fte)
In deze functie zorg je voor schone, hygiënische en opgeruimde accommodaties en zie je toe op de
naleving van huisregels op het gebied van veiligheid en hygiëne. Samen met je collega’s ben je het
aanspreekpunt voor sporters en bezoekers en houdt je toezicht op het gebruik van onze
binnensportaccommodaties.
Je bent een enthousiaste en gemotiveerde medewerker die graag met mensen werkt. Je bent
klantvriendelijk, sociaal en communicatief sterk. Je komt zowel zelfstandig als in teamverband goed
tot je recht. Je neemt initiatieven, beschikt over een flexibele instelling en bent stressbestendig.

Voor deze functie beschik je over de volgende kennis en ervaring:
•
•
•
•

Je hebt tenminste VMBO werk- en denkniveau;
Je hebt een geldig BHV- diploma of bent bereid deze te halen;
Je hebt ervaring met schoonmaakwerkzaamheden;
Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•

•

Een prettige werkomgeving met leuke collega’s bij een betrokken organisatie;
Een werkweek van 36 uur;
Een 3-wekelijks afwisselend rooster met dag-, avond- en weekenddiensten;
Een passend salaris (tussen € 1.782,- en € 2.590,- bruto per maand);
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao Vermo (je krijgt naast je salaris
onder andere 24 vakantiedagen, een reiskostenvergoeding, opleidingsfaciliteiten,
vakantiebijslag 8% en een eindejaarsuitkering 6%);
Een prima pensioenopbouw bij het ABP.

KOM EERST EENS OP DE KOFFIE
We hechten veel waarde aan de bekende ‘klik’. Daarom nodigen we je graag uit voor een kop koffie
(of thee). We praten je op een informele manier bij over de vacature en kunnen ons van jou een
beeld vormen. Voor jou is dit dé gelegenheid om een indruk te krijgen van je directe collega’s, de
vacature en je toekomstige werkplek.
Zijn we na afloop van het gesprek allebei enthousiast, dan spreken we nog een keer af en gaan we
meer de sollicitatiekant op!
DUS NOG EVEN GEEN CV, MAAR BELLEN VOOR EEN AFSPRAAK
Zoals gezegd maken we graag met jou kennis. Je kunt hiervoor contact opnemen met Wim Cox of
Roy Kepser, op 0475-484848.

