
 

 

 

Voor het Boschbad zoeken wij enthousiaste 

 

Medewerkers horeca 
(oproep) 
 
 

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.  

 

WAT DOE T ACCRES  

Accres is toonaangevend in het behe-

ren en exploiteren van maatschappe-

lijk vastgoed en recreatieve voorzie-

ningen. Accres is hét merk als het 

gaat om maatschappelijke oplossin-

gen en recreatieve activiteiten voor 

jong en oud.  

 

WAT G A JE DOEN:  

Als medewerker horeca van het 

mooie Boschbad kun je zowel door 

de week als in het weekend aan het 

werk. Je bent gastheer/vrouw van de 

accommodatie en verkoopt dranken 

en snacks. Het bereiden van de 

snacks behoort ook tot je takenpak-

ket. Daarnaast houd je de horecage-

legenheid schoon en opgeruimd en 

verricht je de voorkomende schoon-

maakwerkzaamheden. Tevens draag 

je zorg voor de hygiëne en veiligheid. 

Je handelt volgens de protocollen en 

richtlijnen t.a.v. het betalingsverkeer 

en geldstromen. Bovendien zorg je er 

te allen tijde voor dat alle faciliteiten 

er perfect uitzien. 

 

WAAR OM WILLEN WE  JOU?  

Je bent enthousiast en bereid op on-

regelmatige tijden inclusief de week-

enden. Je beschikt over uitstekende 

communicatieve en sociale vaardig-

heden en kunt goed samenwerken in 

een gezellig team. Het zou fijn zijn 

als je in het bezit bent van het di-

ploma Sociale Hygiëne of bereid bent 

dit te behalen.  

 

BEN JE? 

• Klantgericht  

• Flexibel 

• Zelfstandig 

• Representatief 

 

WERKTIJDEN EN S TANDP LAATS  

Werktijden en werkdagen vinden in 

afstemming plaats. Standplaats: 

Openluchtbad Boschbad. 

 

WANNEER? 

Je bent beschikbaar in de periode van 

medio april tot medio september. 

 

WAT KUN JE VAN ONS VER WAC HTEN?  

Je krijgt een contract voor bepaalde 

tijd voor de duur van 6 maanden. 

en ontvangt naast het gebruikelijke 

arbeidsvoorwaardenpakket een sala-

ris van minimaal € 1.571,- bruto per 

maand (salarisschaal 2)  en maximaal 

€ 2.342,-  bruto per maand (salaris-

schaal 3 ) op fulltime basis. 

Voor meer informatie en inlichtingen over de functie kun je terecht bij Gerard Wanink, Coördinator Horeca 

Zwembaden. Kijk voor algemene informatie over Accres op www.accres.nl. Je reactie zien wij graag tegemoet vóór 

28 februari 2019. Een motivatiebrief met CV kun je mailen naar onderstaand adres. Acquisitie naar aanleiding van 

deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Wij hanteren de NVP sollicitatiecode. 

 

(06) 10 00 58 60 (Gerard Wanink) 

sollicitaties@accres.nl 

Vóór 28 februari 2019 
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