ESA zoekt een maatschappelijk betrokken, efficiënte en stressbestendige

Facilitair medewerker De Oude Veiling
(m/v ca. 20/30 uur p.w.)
Functieomschrijving
Als facilitair medewerker van ESA ben je veelzijdig inzetbaar bij De Oude Veiling en onze
sport accommodaties. Je bent verantwoordelijk voor het zetten van de zalen en ontvangt
de huurder/organisator van een vergadering, het theaterstuk, de wedstrijd of het
evenement en bent gastheer/vrouw voor alle bezoekers. Daarnaast draag je zorg voor
schone, representatieve accommodaties. Je bent in staat bezoekers aan te spreken die
zich niet volgens de huisregels gedragen, op te treden in geval van calamiteiten. Jouw
drijfveer is de gebruikers/bezoekers na een evenement met een tevreden gevoel naar
huis te laten gaan. Je hebt affiniteit met het verenigingsleven, evenementen en sport.
Jij bent:


Gastgericht en hebt goede contactuele vaardigheden en een flexibele instelling;



Niet vies van schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden:
dit is een aanzienlijk deel van de functie!



In staat om op te treden wanneer nodig;



Bereid om weekenddiensten te werken. Deze worden in het team verdeeld en
horen bij de functie;



In bezit van BHV en EHBO-diploma of bereid deze te halen;



In staat om jezelf (en bij nood iemand anders) te redden in (of uit) het water of
bereid dit te leren.

Wij bieden:


Een fijne werkomgeving in een bedrijf wat altijd in beweging is;



Goed salaris (conform CAO zwembaden);



Een zelfstandige functie met veel afwisseling en veel contact met mensen;



Een gezellig en professioneel team om mee samen te werken;



Een in overleg te bepalen aantal uren (ca. 20/30 uur per week).

Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer BV is een maatschappelijk betrokken en
innovatieve exploitant van sportaccommodaties en gemeentelijk vastgoed in de
gemeente Aalsmeer. Sport, bewegen en welzijn staan bij ons centraal. ESA exploiteert op
dit moment Sportcentrum ‘De Waterlelie’, bestaande uit een combi zwembad en sporthal,
De Bloemhof met 2 sporthallen, De Proosdijhal met 1 sporthal, 4 gymzalen, De Oude
Veiling en buitensportaccommodaties Hornmeer en Calslagen. Kortom, ESA is volop in
beweging.
Heb je interesse? Stuur een sollicitatiebrief met cv naar personeelszaken@esaaalsmeer.nl
Zie ook onze andere vacatures; combinatiefuncties zijn mogelijk!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

