Ben jij de spontane en klantvriendelijke kassamedewerker
die blij wordt van veel afwisseling en tevreden bezoekers?
Binnen Menswel ontstaat een vacature voor:

Medewerker Receptie & Horeca (20u per week)
In deze functie ben je samen met je collega’s het stralende aanspreekpunt van Sportcomplex In de
Bandert in Echt. Je ontvangt bezoekers met een glimlach, beantwoordt telefoontjes en e-mails,
verkoopt tickets via het kassasysteem en de webshop, verstrekt informatie over zwemactiviteiten,
abonnementsvormen en incasso’s, werkt de website regelmatig bij, voert administratieve
werkzaamheden uit en voorziet bezoekers van drankjes en kleine snacks.
Je bent een enthousiast en nieuwsgierig persoon die houdt van afwisseling en variatie. Je bent
accuraat en communicatief sterk. Je beschikt over een flexibele instelling en bent stressbestendig.
Kennis en ervaring:
•
•
•
•
•

Je hebt tenminste MBO werk- en denkniveau;
Je bent handig met Microsoft 365 (Outlook, Word en Excel);
Je hebt een geldig BHV-/EHBO-diploma of bent bereid deze te halen;
Je hebt een diploma sociale hygiëne of bent bereid deze te halen;
Ervaring met een geautomatiseerd kassasysteem is een pré.

Wat bieden wij:
•
•
•

•

Een prettige werkomgeving met leuke collega’s bij een betrokken organisatie;
Een werkweek van 20 uur (met één keer per drie weken een weekenddienst);
Uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de cao Sociaal Werk (je krijgt naast je salaris,
vakantiedagen en vitaliteitsuren ook een loopbaanbudget, reiskostenvergoeding,
onregelmatigheidstoeslag, vakantietoeslag 8% en een eindejaarsuitkering 8,4%);
Een prima pensioenopbouw bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

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 Miguel van Pol,
coördinator bedrijfsvoering of Dennis van Eck, coördinator zwembad, op 0475-48 48 48 (keuze 2:
Zwembad In de Bandert).

