VACATURE

Beheerder Dorpshuis De Zwaan in Uitgeest
Een buurthuis is meer dan een plek waar je naar de yoga of de film gaat. Het is een
ontmoetings- en verbindingsplek. Deze maatschappelijke waarde is een van de
pijlers van Social Leisure. En wij zijn er om op een sociale manier beweging en
verbinding te krijgen, ook in Uitgeest.
Hoofdverantwoordelijkheid
In de rol van accommodatiebeheerder van Dorpshuis De Zwaan, ben je de spin-inhet-web en verantwoordelijk voor het soepel reilen en zeilen van de verhuur, de
contacten met huidige en potentiële nieuwe gebruikers en huurders

Spin-in-het-web / 24 per week / Flexibel werkrooster
Overige Taken
Verantwoordelijk voor het beheer van de zalen met de bijbehorende
(horeca)voorzieningen en monitoren van de schoonmaakwerkzaamheden.
Je zorgt voor een efficiënte operatie én administratie;
Zorgen voor reguliere onderhoudswerkzaamheden en signaleren van kleine
gebreken en zorgt dat dit efficiënt en tijdig opgepakt wordt (door derde partijen).
Zorgdragen voor een prettige, gastvrije ontvangst en vlotte doorstroom in de
locaties.
Jij bent:
Proactief, zelfstandig, flexibel en ondernemend.
Representatief en communicatief vaardig: je kan relaties met klanten goed
onderhouden.
Klantgericht en klantvriendelijk om oa. klachten adequaat en oplossingsgericht af
te handelen
Opgeleid op MBO-niveau, in bezit van een rijbewijs (pre) en bij voorkeur
woonachtig in de regio.
Wat bieden wij?
Een leuke en zelfstandige, afwisselende functie voor gemiddeld 24 uur in de week
(in overleg nader te bepalen en afhankelijk van de agenda van het Dorpshuis).

Gaat het om 24uur per week met een jaarcontract, met uitzicht op verlenging of
een vast dienstverband bij goed functioneren.
Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Horeca en een pensioenregeling. De
functie wordt ingeschaald op functieniveau 5; salaris hangt af van o.a.
werkervaring.
Goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden zijn er zeker.
De functie is per direct beschikbaar, dus herken jij je in de functie en lijkt het je leuk
om in jouw omgeving actief te zijn? Stuur dan een sollicitatie met een motivatie en je
CV naar Vera Groot door te mailen naar v.groot@socialleisure.nl.
Ook voor vragen over de functie kun je mailen naar Vera Groot.
Reageer vandaag nog!
Social Leisure kan naar aanleiding van uw sollicitatie informatie inzien via sociale
media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en/of Instagram dan wel andere
kanalen. Indien je wordt aangesteld, dan zullen we vragen om een Verklaring
Omtrent Gedrag (kosten declarabel).
De privacyverklaring voor sollicitanten is te vinden op
https://www.socialleisure.nl/privacy-sollicitanten/

