
 Aan de rand van het Sneekermeer in het bruisend hart van het Friese merengebied 
 staat Waterskibaan Sneek. Waterskibaan Sneek is er voor families, scholen, 

 bedrijfsuitjes, vakantiegangers en (top) sporters. Wij zijn een watersportlocatie met 
 een frisse en moderne uitstraling. Wij streven naar een team met passie voor water, 
 sport en gastvrijheid. Wij zijn enthousiast over ons product met een professionele 

 houding. 
 De waterskibaan is open van 1 april tot 1 oktober. 

 Receptioniste / hostess 

 Receptionist / hostess 

 Ons bedrijf is de laatste jaren flink gegroeid, in activiteiten maar ook in publiek. Daarvoor zoeken wij 
 iemand die het leuk vind om mensen enthousiast te ontvangen en wegwijs te maken in onze 
 activiteiten. 
 Bij onze receptie komen mensen zich melden voor de waterskibaan, het aquapark maar ook voor de 
 teambuilding activiteiten, het zeilen en andere leuke groepsactiviteiten die wij aanbieden. Check ook 
 eens  www.strandsneek.nl  voor een uitgebreid aanbod. 

 Je  werkt  in  een  jong,  dynamisch  team  in  een  informele  sfeer.  Als  receptioniste  werk  je  het  hele 
 seizoen  vooral  in  de  weekenden  en  tijdens  de  vakanties.  Hierin  kunnen  we  gezamelijk  kijken  wat  voor 
 beide partijen werkt. Als receptionist ben je de eerste en soms de laatste indruk die de gasten hebben. 

 Jou  taken  beginnen  met  het  opzetten  van  de  receptie,  alles  op  de  juiste  plekken  zetten  en  de 
 dagplanning  doornemen.  Zo  zijn  we  goed  voorbereid  op  wat  de  dag  brengt.  Als  dan  de  gasten 
 aankomen  checken  wij  ze  in,  steken  we  ze  in  een  wetsuit  en  geven  we  ze  hun  toegangsbewijs. 
 Daarna krijgen ze van jou een duidelijke uitleg voor de veiligheid en kunnen ze op pad. 

 Nu  staan  de  volgende  groepen  voor  het  aquapark  alweer  voor  je  klaar  en  die  gaan  we  ook  inchecken, 
 laten  omkleden  en  instructies  geven.  Tussendoor  kunnen  mensen  nog  bellen  of  naar  jou  loket  toe 
 lopen met vragen. Het is een zeer afwisselende en uitdagende leuke functie. 

 Wij bieden: 
 Leuke  en  uitdagende  job  in  de  recreatie.  Je  krijgt  de  kans  een  bijdrage  te  leveren  aan  uitbouwen  van 
 een  recent  nieuw  bedrijf.  Hierbij  horen  ook  opstartproblemen  en  groeikansen.  Voor  het  uitvoeren  van 
 de  dagelijkse  werkzaamheden  is  er  een  ruime  inwerkperiode.  Voor  het  optimaal  functioneren  zijn  er 
 coaching-  en  begeleidingsgesprekken  met  het  management.  Wij  zorgen  voor  bedrijfskleding  en 
 onbeperkt toegang tot de baan. Elk seizoen sluiten we af met een uniek personeelsuitje! 

 Taken en verantwoordelijkheden. 
 -  Inchecken van gasten 
 -  Bedienen van de kassa 
 -  Instructies geven voor de activiteiten 
 -  Openen en sluiten van de receptie 

 Functie eisen: 

 -  Je bent beschikbaar tijdens het seizoen in de weekenden en op zonnige dagen 
 -  Je bent representatief, gastvrij en klantgericht. 
 -  Je hebt affiniteit met gastheerschap en watersport 
 -  Je bent enthousiast 
 -  Je bent woonachtig in de regio Sneek (20 km) en in het bezit van eigen vervoer 
 -  Je bent assertief en durft vragen te stellen 
 -  Je bent stressbestendig 

 En nu: 
 Waterskibaan-sneek is een onderdeel van strand-sneek 
 Stuur je sollicitatiebrief met CV naar info@strand-sneek.nl 

http://www.strandsneek.nl/

