Wajong / Doelgroepregister / reguliere Vacature
Medewerker Horeca/ algemeen medewerker
Bedrijfsprofiel:
Voor een recreatiegebied dichtbij Voorthuizen zijn wij op zoek naar een nieuwe collega!
( flexibel qua uren: minimaal 24 uur tot 38 uur )
De organisatie exploiteert de drie locaties (SchatEiland, Lounge&Sport Paviljoen &
Waterski) op het gelijknamige recreatiegebied in Voorthuizen. Op Zeumeren kan je
onder andere Shortgolfen, waterskiën, midgetgolfen, footgolfen, wakeboarden, Suppen,
kanoën, zwemmen, zonnen en binnen en buiten spelen in het grootste overdekte
avonturenparadijs van Nederland.
Door de horecagelegenheden, activiteiten en de ligging midden in Nederland is het
gebied een ideale locatie voor bijvoorbeeld een dagje uit met het gezin, een bedrijfsuitje,
de jaarlijkse familiedag, een schoolreisje, kinderfeestje of ander evenement.
Wij zijn op zoek naar een gedreven, flexibele en spontane medewerk(st)er die
gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan. Je bent in principe inzetbaar op alle drie de
locaties op het gebied, met het Lounge&Sport Paviljoen als hoofdlocatie.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- ontvangst gasten
- personeel aansturen én operationeel meewerken;
- bestellingen doen;
- schoonmaak;
- product bewaken;
- administratie (onder andere kas / facturatie / tellingen et cetera);
- mailverkeer bewaken;
- reserveringen;
- offertes / bevestigingen / after sales;
- nabellen offertes / mailingen / gasten;
- social media;
- alle overige voorkomende werkzaamheden
Heb jij ervaring in de horeca? Ben je een harde werker, kan je goed plannen en het
overzicht behouden? Ben je daarnaast secuur, gastvrij, stressbestendig en heb jij een
hands-on mentaliteit? Dan zijn we op zoek naar jou! Iedereen is welkom om te reageren
op deze vacature.

Aanbod:
•
•
•

Een prettige werkomgeving en een goede gezellige werksfeer;
Je krijgt de kans om een mooi vak te leren
Als jobcoach zijn we betrokken bij jouw werk, we helpen je graag

De jobcoach en de leidinggevende op de werkplek zullen er voor zorgen dat je goed
ingewerkt wordt, zodat je daar nog jaren lang plezier van hebt.
Dus: Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan snel je CV en korte motivatie op naar
rachelle@vanderhorst-starke.nl tel: 0683602023

