Oproep Zweminstructeur
Aqua & Sauna Oranje is het grootste zwembad en saunacomplex van Europa binnen een hotel. Jij
voelt je als een vis in het water als je zwemlessen geeft aan kinderen voor het behalen van
diploma A,B, en C. Tijdens de team vergadering elke ochtend bespreek je wat er die dag op de
planning staat. Vandaag ga je je bezig houden met de aqua cinema die wordt georganiseerd, een
georganiseerde avond waarbij kinderen dobberend naar een film kijken. Nadat de
voorbereidingen zijn getroffen houd je toezicht op de veiligheid van de saunaruimten en het
zwembad. Aan het einde van de dag zorg je dat alles netjes is opgeruimd en schoongemaakt
zodat alles klaar staat voor een nieuwe dag in Aqua Sauna & Oranje.
Voel jij je als een vis in het water, aarzel dan niet en solliciteer!
Taken en Verantwoordelijkheden








Het geven van zwemlessen is een pre;
Het uitoefenen van toezicht op de veiligheid in de saunaruimten en het zwembad;
Het verrichten van opruim- en schoonmaakwerkzaamheden in het gehele complex
alsmede de sanitaire voorzieningen;
Het opnemen van bestellingen van gasten en serveren van dranken en etenswaren;
Het verrichten van kassawerkzaamheden;
Het begeleiden van allerhande activiteiten, zoals o.a. kinderpartijtjes en
strandactiviteiten;
Het correct en vriendelijk te woord staan van onze gasten.

Profiel






Je beschikt over relevante werkervaring en bij voorkeur horecaervaring;
Je bent bereid tot het werken in wissel- en weekenddiensten;
Je bent bereid om (indien nog niet in bezit) op korte termijn zowel een Reddend
Zwemmen-diploma, als een EHBO-diploma te behalen;
Je bent in het bezit van diploma zweminstructeur
Je kunt je karaktereigenschappen omschrijven als gastgericht, sportief, commercieel en je
hebt horeca affiniteit.

Word jij onderdeel van de Oranje Familie?
Wij verzoeken je vriendelijk om je brief met cv en (pas)foto via de e-mail te verzenden.
Telefoonnummer: 071-3676829
E-mail adres: sollicitaties@hotelsvanoranje.nl

