VACATURE PARTTIME
BALIEMEDEWERKER
Sport- en fitnesscentrum Pleizier is een gezellig sportcentrum in Amsterdam Zuidoost. Wij zijn geen
landelijke keten maar een lokaal familiebedrijf. Sportiviteit, kwaliteit en sfeer zijn bij ons belangrijk. Zowel
kinderen, volwassenen als ouderen zijn bij ons meer dan welkom en binnen ons enorme sportaanbod is er
voor iedereen wel een leuke activiteit te vinden!

Wij zijn op zoek naar een baliemedewerker om ons team te

Wie zoeken wij?

versterken tussen 25 en 30 uur per week. Voor deze functie

Woon jij in Amsterdam/omstreken?

zoeken wij iemand die net als ons een passie heeft voor sport
en gezondheid en bij wie de klant centraal staat.

Ben jij klantvriendelijk, zorgvuldig, pro actief,

Beschikbaarheid in het weekend en in avonden is een vereiste!

collegiaal en kan je goed multitasken?

Wat houdt de functie baliemedewerker in?

Beschik je over MBO niveau 4, ben je minimaal

Als baliemedewerker vervul je een tal van taken achter
de informatiebalie. Je werk is veelzijdig met veel
verantwoordelijkheden.
Onderstaand een specificatie van enkele
werkzaamheden die horen bij deze functie:t etige beperkingen

◦

20 jaar?
Solliciteer dan door je CV + motivatie te mailen
naar terence@sportcentrumpleizier.nl.
Sollicitaties worden doorgaans binnen een week
beantwoord.

Je bent het aanspreekpunt voor klanten binnen het
sportcentrum. Klanten kunnen bij jou terecht voor informatie
over het aanbod, administratieve zaken, lidmaatschappen etc.

◦
◦

Je hebt ervaring met het
geven van één of meerdere

Je bent tevens aanspreekpunt voor (potentiele) nieuwe

sportlessen binnen een

klanten. Je belt leads voor proeftrainingen en adviseert

sportcentrum.

klanten over de verschillende abonnementen.
Je beheert de horeca: neemt bestellingen op, maakt deze en
rekent met de klant af.

◦

+

Optioneel:

Je bent verantwoordelijk voor het netjes/ schoon houden van
verschillende faciliteiten zoals de horeca/bar/keuken tijdens
je dienst. Tevens ben je verantwoordelijk voor het controleren
van kleedkamers en toiletten en deze indien nodig op te
ruimen of schoon te maken.

www.sportcentrumpleizier.nl
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