
 

 

  
AmstelveenSport zet sport en bewegen in als middel, om bij te dragen aan een gezonde, sociale en vitale samen-
leving. Een enthousiaste groep medewerkers stimuleert alle inwoners van Amstelveen tot sport en bewegen. Het 
werkveld van sport en bewegen is boeiend en dynamisch. Zo werken we in de wijken en vormen we een netwerk 
met onderwijs, sportverenigingen en organisaties op het vlak van welzijn en gezondheid. 
 
Voor de afdeling Horeca zijn wij op zoek naar een 
 

Medewerker Horeca 
Vanaf 5 uur per week 

 
Ben jij een enthousiaste en energieke Medewerker Horeca, klantgericht en dienstverlenend? Dan zoeken wij jou! 
Samen met je collega’s zorg je voor een plezierige werksfeer, die er toe leidt dat de bezoekers zich welkom blijven 
voelen. Hospitality staat hierbij hoog in het vaandel. 
 
Wat zijn je werkzaamheden? 
De afdeling Horeca bestaat momenteel uit een tweetal onderdelen: Emergohal sport- en evenementenhal en sport-
hal Nieuwe Bankras. Als Medewerker Horeca verricht je werkzaamheden in de bediening, aan de bar en in de keu-
ken van deze sporthallen. Daarnaast verzorg je cateringwerkzaamheden tijdens evenementen. Je ontvangt de gas-
ten en bezoekers op een gastvrije manier, je neemt bestellingen op en speelt in op de vraag en behoefte van de 
gasten. Uiteraard zorg je ervoor dat de horecaruimten voldoen aan de hygiëne-eisen. 
 
Wat zoeken wij? 
Je hebt MBO werk- en denkniveau, weet van aanpakken, hebt een hands-on mentaliteit en bent een echte team-
speler. Je bent open en vriendelijk in de omgang met onze gasten. Werken op onregelmatige tijden in de avonden 
en de weekenden is voor jou goed in te passen. Daarnaast stel je je betrokken op, is collegialiteit voor jou belang-
rijk en heb je een goede dosis humor. 
Bij voorkeur heb je minimaal 2 jaar werkervaring in een zelfde soort functie waardoor je kennis hebt van de (soci-
ale) hygiëne-eisen en ervaring met het gebruik van middelen en materialen in de keuken en achter de bar. 
Heb je nog geen ervaring in de horeca en wil je dit wel graag leren, dan kun je ook reageren! 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden je een uitdagende en afwisselende baan in een sportief en gedreven team. Wat betreft arbeidsvoor-
waarden val je onder de Cao Zwembaden en is de functie ingedeeld in schaal 4, met een maximum van € 2.430,66 
bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 38 uur per week. Je ontvangt 8% vakantietoeslag, 3% einde-
jaarsuitkering, een tegemoetkoming in reiskosten en we bieden je 27 vakantiedagen op jaarbasis. Tot slot hebben 
we een goede pensioenregeling en kan je op vrijwillige basis gebruik maken van diverse verzekeringen en voorzie-
ningen. Vanwege de flexibiliteit in het werkrooster, is deze functie goed te combineren met andere werkzaamheden 
of een studie. 
 
Ben je enthousiast geworden? 
Ben je geïnteresseerd en zie je uitdaging in deze functie? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Mail je  
motivatie en CV naar pz@amstelveensport.nl ter attentie van Frouke van Griensven – Senior Manager HR, onder 
vermelding van “vacature Medewerker Horeca”. 
Overlegging van een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste om aangenomen te kunnen wor-
den. 
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