VACATURE
Nunspeet, augustus 2022
___________________________________________________________________________
Sportbedrijf Nunspeet is een jong, fris en innoverend bedrijf voor sport en bewegen in
Nunspeet. Wij bieden sport en bewegen een aansprekend podium. Wij stimuleren de
sportdeelname en attractieve en actieve sportbeleving. Sportbedrijf Nunspeet is een
ambitieuze organisatie. Wij hebben als doel iedereen in Nunspeet en omgeving met plezier
te laten bewegen in schone en veilige accommodaties. Wij zoeken een collega die dit doel
met ons wil realiseren. Aangeboden wordt een functie met een grote mate van
zelfstandigheid:
Medewerker Facilitaire Dienst (schoonmaak)
20 uur per week
Wat ga je doen?
Jij wordt blij van frisse en toegankelijke zwembaden, gymzalen en sporthallen. Jij zorgt
ervoor dat onze accommodaties schoon en veilig zijn voor onze klanten en collega’s.
Jouw taken:
Met jouw inzet, energie, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid maak jij de
sportaccommodaties in Nunspeet en Elspeet schoon. Je volgt het schoonmaakplan en de
hygiënerichtlijnen zodat jij schoon en veilig kan werken. Je meldt onregelmatigheden en
bent in staat je steeds te verplaatsen in de beleving van onze klanten. Omdat je in een
omgeving werkt met kinderen is het voor jou geen probleem om een Verklaring Omtrent
Gedrag aan te vragen bij indiensttreding.
Wie ben jij?
Je bent enthousiast, volhardend en vindt het leuk om in een sportieve omgeving te werken.
Je hebt gevoel bij dienstverlening en vindt het mooi om met mensen om te gaan. Je bent
een zelfstandige teamplayer. Door de kwaliteit van jouw werk ben je een echte
verschilmaker! Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer.
Wat bieden wij?
Het betreft een functie voor 20 uur per week voor in eerste instantie een jaar. Het is onze
intentie om bij goed functioneren te verlengen. Salaris is volgens de cao Zwembaden
schaal 2. Je hebt 25 vakantiedagen op basis van een 38-urige werkweek. Natuurlijk krijg je
kansen voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Tot slot hebben we een goede
pensioenregeling.
Ben je enthousiast en geloof jij een verschil te maken?
Behoefte aan nadere informatie? Neem dan contact op met Dorris Koning, officemanager
Sportbedrijf Nunspeet via info@sportbedrijfnunspeet.nl. Schriftelijke sollicitaties voorzien
van CV kunnen tot en met vrijdag 30 september 2022 via e-mail verzonden worden aan
Sportbedrijf Nunspeet BV t.a.v. mevrouw D. Koning via info@sportbedrijfnunspeet.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

