–
Voor Aquacentrum
Malkander zoeken wij een

Horecamedewerker
10 uur per week

Accres realiseert de verbeelding (ambitie) van haar opdrachtgevers en hiermee de beleving van bezoekers.
Dit door het exploiteren en beheren van vastgoed en dienstverlening waar mensen elkaar ontmoeten,
recreëren, ontdekken en sporten. Accres is thuis op het snijvlak van het publieke en private domein en kan
als geen ander het maatschappelijk rendement realiseren door dit te verbinden met de commerciële vraag.

WERKZAAMHEDEN ACCRES

WAAR OM WI LLEN WE JOU?

WERKTIJDEN EN S TANDP LAATS

Accres wil in 2020 toonaangevend
zijn in het beheren en exploiteren
van maatschappelijk vastgoed en recreatieve voorzieningen. Accres is
hét merk als het gaat om maatschappelijke oplossingen en recreatieve
activiteiten voor jong en oud.

We zoeken een gastvriendelijke en
enthousiaste medewerker die het als
een uitdaging ziet om onze bezoekers iedere dag weer een aangenaam
verblijf en een welkom gevoel te bezorgen. Je vindt het geen probleem
om flexibel ingezet te worden van
maandag tot en met vrijdag tussen
09.00 en 21.30 uur en op zaterdag
en zondag van 09.00 tot 16.30. Bij
voorkeur ben je in het bezit van de
diploma’s Sociale Hygiëne en HACCP
of ben je bereid deze te behalen.

Werktijden en werkdagen zijn flexibel en vinden in afstemming plaats.
Je standplaats is Apeldoorn.

WAT G A JE DOEN:
Als horecamedewerker bij Aquacentrum Malkander ben je gastheer/vrouw en verkoop je frisdranken, ijs,
snoep, snacks, koffie en thee. Tevens
behoort het bereiden van snacks tot
je takenpakket. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de hygiëne en veiligheid en verricht je (lichte) schoonmaakwerkzaamheden in en om de
horecavoorziening.

BEN JE?
•
•
•
•
•

Gastgericht
Flexibel
Zelfstandig
Representatief
Proactief

WANNEER?
We zouden het fijn vinden als je zo
snel mogelijk kunt beginnen.

WAT KUN JE VAN ONS VER WAC HTEN?
Een baan van minimaal 10 uur per
week in een gezellig en hecht team.
Naast gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, een salaris van minimaal
€ 1.571,- (aanloopschaal) en maximaal € 2.342,- bruto per maand
(schaal 3) bij 36 uur per week.

Voor meer informatie en inlichtingen over de functie kun je terecht bij Gerard Wanink (06-10005860), Coördinator
Horeca. Kijk voor algemene informatie over Accres op www.accres.nl. Je reactie zien wij graag tegemoet vóór 3
februari 2019. Een motivatiebrief met CV kun je mailen t.a.v. Jenny van der Linde via sollicitaties@accres.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Wij hanteren de NVP sollicitatiecode.

06-10005860 (Gerard Wanink)
sollicitaties@accres.nl
Reageren vóór 3 februari 2019

