Nieuwe Sloot is met 14 tennisbanen buiten, 12 tennisbanen binnen, 10 squashbanen en 1
padelbaan een toonaangevend tennis- en squashcentrum in de regio Alphen aan den Rijn. Naast
het ruime aanbod van sportieve uurtjes, zorgen wij in onze brasserie tevens voor de gezellige
momenten na het sporten. Door de uitstekende faciliteiten (incl. vergaderruimte) ontdekt ook de
zakelijke markt steeds vaker de veelzijdigheid van Nieuwe Sloot. Nieuwe Sloot is tevens de
thuishaven van Dutch Tennis Academy Alphen. Dit opleidingsinstituut voor de meest
getalenteerde tennisspelers, verzorgt vele training en toernooien op het allerhoogste niveau.
Binnen Nieuwe Sloot werken wij met een jong, gedreven en ambitieus team. Op dit moment is er
per direct ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom zijn we op zoek naar jou (m/v) om ons
team te komen versterken als:
Oproepkracht medewerker bediening
Wat houdt het werk in?
Als medewerker bediening ben jij, samen met je collega’s van de receptie, het visitekaartje van
Nieuwe Sloot. De vele contacten die je maakt met onze (veelal vaste) gasten zijn voor een
belangrijk deel bepalend voor het plezier die zij aan een bezoek aan Nieuwe Sloot beleven.
Samen met je collega’s voorzie jij de gasten van een hapje en een drankje.
Wat zijn de verantwoordelijkheden?
• Het serveren van dranken en maaltijden
• Het bereiden van dranken
• Het verwerken van inkopen
• Goede hygiëne op de werkvloer
Wat bieden wij jou?
• Prima salariëring
• Mogelijkheid tot uitbreiding van taken (receptiewerk)
• Werk in een sportieve en ambitieuze omgeving
Zijn dit jouw kwaliteiten?
• Zeer klantvriendelijk
• Representatief
• Sportief
• Hands on mentaliteit
• Flexibel inzetbaar (zowel in de avonduren als in het weekend)
Stuur dan snel jouw sollicitatie voorzien van CV naar info@nieuwesloot.nl ter attentie van de heer
Kok. Ook voor vragen kun je bij de heer Kok terecht: 0172-748494

