Vacature receptionist
Zwemplezier, dat is waar het in het Bosbad in Emmeloord (Flevoland) om draait. Wekelijks komen
jong en oud naar het zwembad voor zwemles, aquasporten, baby- en kleuterzwemmen,
therapiezwemmen, kinderfeestjes en vrij zwemmen. Bosbad B.V. is exploitant van zwembad Bosbad.
Het Bosbad heeft zowel binnen- als buitenbaden en een ruim voorzieningenniveau. Binnen heeft het
Bosbad een 25 meter-wedstrijdbassin voorzien van beweegbare bodem, een twee- en een
vijfmeterspringplank, twee doelgroepenbaden, een van alle gemakken voorzien therapie- /
warmwaterbad en zonnebanken. Buiten is een prachtig buitenbassin met een oppervlakte van maar
liefst 1288 m2, twee (familie)glijbanen, een zonneweide en twee peuterbaden. In de zomer zijn
zowel binnen als buiten de zwembaden geopend. Het Bosbad is een van de grootste recreatieve- en
sportvoorzieningen in regio Flevoland. Jaarlijks komen 150.000 bezoekers naar het zwembad.
Dit geeft jou plezier
Tevreden bezoekers! Daar doe je het voor. Jij bent het eerste gezicht dat ze zien en je weet wat ze
zeggen over eerste indrukken. Samen met je collega’s zorg je dat onze gasten vertrekken met een
goed gevoel na een dag vol plezier en jouw glimlach bij aankomst is de beste start die ze zich kunnen
wensen.
Jij krijgt energie van je werk. Omdat je er energie instopt. Werken met mensen en ze welkom heten
aan het begin van een leuke dag, is helemaal jouw ding.Jij gaat werken met leuke collega's in een
fijne, informele sfeer. Wij doen zoveel mogelijk samen en we helpen elkaar. Wat er ook moet
gebeuren. Je neemt graag eigen initiatief.
Dit ga je doen
Jij zorgt voor de ontvangst van onze gasten en je beantwoordt hun vragen. Aan de balie en aan de
telefoon. Af en toe help je collega’s van de facilitaire dienst en je houdt uiteraard je eigen
werkomgeving netjes. Je bedient onze kassa en kunt goed overweg met computers. Je hebt sterke
communicatieve vaardigheden en je vindt het niet erg om af en toe in de avonden of het weekend te
werken.
Je hebt een streepje voor als je een EHBO-diploma of BHV-diploma hebt of deze wil gaan halen.
Wij gaan samen voor het plezier van jong en oud in onze accommodatie. We zorgen dat ze fijn
kunnen recreëren, kunnen leren zwemmen en vitaler worden. Jij geeft energie aan onze gasten en je
krijgt er energie en plezier voor terug. Je doet het samen met je collega's, in een prettige
werkomgeving waarin we van elkaar kunnen en willen leren.
Kom jij onze gasten verwelkomen? Dan staan wij naast je om er een spetterend succes van te maken.
We zijn benieuwd naar jouw reactie! Je zult begrijpen dat we je ook gaan vragen om een Verklaring
Omtrent het Gedrag.
We bieden je een passend salaris conform de cao zwembaden. Ken je iemand anders die heel goed
bij deze vacature past? Tip hem of haar gerust. Je doet er ons en die persoon waarschijnlijk veel
plezier mee! Je sollicitatie voorzien van CV kun je per post of E-mail sturen naar: Bosbad BV, Syp
Warners, Boslaan 30, 8302 AB Emmeloord. Per mail: syp.warners@bosbad.nl Nog vragen over de
vacature? Neem contact met ons op! Syp Warners, hoofd zwemzaken: 0527 – 697 777

