ESA zoekt een vriendelijk gezicht voor een afwisselende baan als:
Weekendkracht Horeca/zwembad
Wat ga je doen
In het weekend verhuurt Zwembad De Waterlelie de diverse baden voor feestjes en
sportactiviteiten. Als weekendkracht ben je gastvrouw/heer en zorg je dat de gasten,
naast een warm welkom, een fijn en vooral veilig verblijf in het zwembad ervaren. Je
vindt het leuk om activiteiten te begeleiden zoals kinderfeestjes, discozwemmen het
buitenbad. Toezicht houden op zwemmers, bewaken van de zwemveiligheid van onze
bezoekers, schoonmaken en ondersteunen in de horeca zijn een vast onderdeel van het
werk. In overleg is het ook mogelijk om doordeweeks en in de zomervakantie extra te
werken.
Jouw profiel
• Je hebt al enige kennis van horeca werk of je bent een talent. Meer ervaren collega’s
helpen je graag verder met het opdoen van kennis en ervaring.
• Je wilt bezoekers en sporters graag een fijne tijd bezorgen en straalt dat uit. Je
gastvrije houding nodigt onze bezoekers en sporters uit om bij jou gezond en lekker te
komen eten en drinken!
• Je zorgt voor veiligheid in en om het bad.
• Je werktijden zijn wisselend en zowel overdag als ’s avonds.
• Je bent gastgericht en werkt graag met mensen.
• Je bent positief ingesteld en vindt het niet erg om de handen uit de mouwen te
steken.
• Je hebt een geldig BHV of EHBO diploma, of bent bereid deze te halen.
• Je bent in de weekenden beschikbaar.
• Je kunt zwemmen.
Wie zijn wij
Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer BV is een maatschappelijk betrokken en
innovatieve exploitant van sportaccommodaties en gemeentelijk vastgoed in de
gemeente Aalsmeer. ESA exploiteert Sportcentrum De Waterlelie, bestaande uit een
combi zwembad en sporthal, 3 sporthallen, 4 gymzalen, De Oude Veiling en
buitensportaccommodaties Hornmeer, Calslagen en de atletiekbaan.
Ons aanbod
• Salaris conform cao Zwembaden.
• Een in overleg te bepalen aantal uren (min. 4 uur per week).
• Een gezellige sfeer binnen een gezonde, innovatieve organisatie.
• Betrokken collega’s die graag met je samenwerken om onze bekende en nieuwe
evenementen tot een succes te maken. Je eigen input wordt daarbij zeer
gewaardeerd!
• Sporters en bezoekers die gastvrij en professioneel verzorgd willen worden.
Interesse?
Stuur een berichtje naar personeelszaken@esa-aalsmeer.nl. en we nemen snel contact
met je op.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

