Werken in het leukste zwembad van Drenthe?! Pak dan nu je kans!
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

RECEPTIE/HORECA MEDEWERKER
(gemiddeld 15 uur per week)
Het Molenduinbad in Norg is hét familiebad bij u in de buurt waar gezelligheid en
professionaliteit centraal staan. Het is een gezellig, kindvriendelijk, subtropisch zwembad en
biedt waterpret voor jong en oud. Er is een recreatie-bad, een wedstrijd-bad, een 30 meter lange
glijbaan, een peuterbad, een stroomversnelling en een Turks stoombad. Verder zijn er allerlei
begeleide activiteiten, zoals ouder & kind zwemmen, aqua-sporten, bewegen voor ouderen en
therapiezwemmen. De zwemlessen voor het Zwem-ABC worden op een leuke, kindvriendelijke
manier gegeven voor zowel kinderen als volwassenen. Het bad wordt jaarlijks door 100.000
bezoekers bezocht.
De functie
Wij zijn op zoek naar een proactieve allround receptie/horeca medewerker. Jij bent creatief en
vindingrijk en weet op deze manier ons team te versterken. Je draait je handen niet om voor
hard werken en weet van aanpakken. Je hebt ervaring in het werken met diverse
computersystemen zoals Word, Excel, CRM-systemen en kassa systemen. Ervaring met outlook
is tevens een pré, jij weet als geen ander hoe je de mailbox netjes houdt en hoe je een nette email opstelt. Samen met je collega`s beheer je klantgegevens en reserveringen en zorg je dat de
zwemlesouders op de juiste manier worden geïnformeerd. Kortom een veelzijdige functie waar
flexibiliteit en zelfstandigheid belangrijk is.
Wij vragen:
-

Iemand die bereid is een stapje harder te lopen op momenten waar het nodig is en van
nature werkzaamheden gemakkelijk ziet liggen
Iemand die goed kan samenwerken
Iemand die creatief is en flexibel
Beschikbaar zijn in de weekenden én op avonden is een pré!

Wij bieden:
- Een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar
- Gemiddeld 15 werkuren in de week (uitbreiding op termijn is een mogelijkheid)
- Een gevarieerde baan in het gezelligste zwembad van het Noorden
- Een goede werksfeer in een enthousiast team
- Aanstelling volgens CAO-zwembaden (schaal 4)
Stuur je beknopte brief met uitgebreid cv voor zondag 4 juli naar:
Molenduinbad Norg t.a.v. Juliet Moekotte j.moekotte@molenduinbad.nl
0592-612812 of kijk op www.molenduinbad.nl

