Allround medewerker Strandbad
IJzeren Man Vught is een schitterend strandbad gelegen in een bosrijke omgeving waar men kan genieten van
wateractiviteiten en de prachtige omgeving. Het water van het 52 hectare grote natuurbad staat bekend om
zijn helderheid en zuiverheid. ‘’Natuurlijk genieten’’ staat centraal. Om gasten een heerlijke dag te bezorgen
zijn wij op zoek naar toppers om ons team te versterken.
Om het seizoen knallend in te gaan zijn we nog op zoek naar allround strandbad medewerkers voor de
combinatie recreatie en horeca. Is het jou passie om onze gasten een onvergetelijke dag te bezorgen én heb
je zin om ons team dit zomerseizoen te versterken?
Ben jij:
✓ Minimaal 15-20 uur per week beschikbaar vanaf nu of uiterlijk juni 2017.
✓ Maximaal 14 dagen op vakantie gedurende de zomervakantie.
✓ Competent in hoofdrekenen.
✓ Vaardig in het inspelen op wensen en vragen van de gasten.
✓ Gastvrij, representatief en flexibel.
✓ Stressbestendig en verantwoordelijk, ook bij extreme drukte.
✓ Minimaal 16 jaar.
Vacature
✓ Allround seizoen medewerker strandbad.
Werkzaamheden
✓ Verkoopmedewerker van de Kiosk en het Panini Huys.
✓ Entree kassa’s bedienen.
✓ Toezichthouder.
✓ Onderhoud en schoonmaak werkzaamheden.
✓ Bootverhuur in de haven.
Ervaring
✓ Geen specifieke ervaring vereist, wel gewenst.
✓ Diploma reddend zwemmen gewenst, maar niet vereist.
✓ Zeer gemotiveerde en flexibele collega’s krijgen onze voorkeur.
IJzeren Man Vught biedt
✓ Cursus reddend zwemmen.
✓ Afwisselende job.
✓ Interne opleiding.
✓ Doorgroeimogelijkheden.
✓ Een gemoedelijke werkomgeving.
✓ Gezellige, hardwerkende collega’s.
✓ Een goed salaris.
Wil je reageren op deze vacature?
Spreekt deze functie je aan en vind jij het leuk om in een jong en groeiend bedrijf werkzaam te zijn?
Vul dan het sollicitatieformulier in (klik op de link). Vervolgens ontvangen we graag jouw CV via
d.soeterings@ijzerenman.nl. Wie weet word je uitgenodigd voor een gesprek en ben jij binnenkort werkzaam
binnen ons team.
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