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 nieuwe
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.

Voor de Waterskibaan Sneek zijn wij op zoek naar een

Horeca medewerker V/M
Horeca medewerker
Als horeca manager ben je vertrouwd zowel achter de bar, op het terras als in de keuken. Je bent het
aanspreekpunt van de gasten. De waterskibaan heeft een kleine kaart met diverse dranken, warme en
koude gerechten. Als horeca medewerker ben je verantwoordelijk voor het opnemen, bereiden en serveren
van bestellingen. Daarnaast ben je sociaal, gastvrij, behulpzaam en gemotiveerd om onze gasten een
heerlijke dag te laten beleven!
Je werkt in een recreatieve en informele sfeer met een fantastisch product, waarin flexibiliteit wordt
gevraagd. Dit betekent dat de werkdagen en tijden vaak onregelmatig zijn. Als horeca medewerker ben je
samen met je collega’s het gezicht van de waterskibaan.
Wij bieden:
Leuke en uitdagende job in de recreatie conform de cao. 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. Indien nodig verzorgen wij aanvullende
cursussen voor Sociale Hygiëne en BHV. Je komt te werken in een jong en dynamisch team en vragen je
mee te denken om het concept te verbeteren. Wij zorgen voor werkkleding en onbeperkt toegang tot de
baan. Elk seizoen sluiten we af met een uniek personeelsuitje!
Functie eisen:
- Je bent minimaal 17 jaar of ouder
- Ervaring in de horeca is een pré
- Je denkt actief mee en bent innovatief
- Je bent georganiseerd en perfectionistisch
- Je bent representatief, gastvrij en klantgericht
- Je hebt affiniteit met gastheerschap en watersport
- Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en kunt daarnaast ook een aardig woordje Engels en
Duits.
- Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen
- Daarnaast kun je snel schakelen en goed samenwerken in een hectische omgeving
- Je bent direct beschikbaar voor het hele seizoen, flexibel en multifunctioneel inzetbaar.
- Je bent woonachtig in de regio Sneek (20 km) en in het bezit van eigen vervoer
Opleiding:
- Minimaal MBO niveau 4/ HAVO/ VWO/ HBO diploma
- Ervaring in een soortgelijke functie is een pré
- Beschikt over een Sociale Hygiëne certificaat en BHV of bereid hier tijd in te investeren.
En nu:
Ben je direct al enthousiast om aan de slag te gaan en voldoet aan de functie-eisen, dan nodigen we je
graag uit om te solliciteren. Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met Taco Hofman.
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar: info@waterskibaan-sneek.nl
Doe dit vóór 18 februari 2019

