
 

Arcus zoekt sportieve medewerkers voor horeca en beheer 

 
      Sportcentrum Arcus wil het team medewerkers uitbreiden.  
      Voor seizoen 2017-2018 zijn we, per direct, op zoek naar: 

       

             Horeca- en beheer medewerkers (m/v)  

                       20 tot 30 uur per maand.  

 

      Wie zijn wij? 

      Sportcentrum Arcus Wijchen is een van de grootste sporthallen van  

      Nederland. Er wordt gesport op alle niveaus waardoor er bijna altijd wat te 

      beleven is. 7 dagen per week. Overdag is er bewegingsonderwijs, s’ avonds 

      trainen de verschillende sporten handbal, basketbal, volleybal,  

      rolstoelsport, korfbal en voetbal. In het weekend zijn er competities en 

      trainingen voor volleybal en voetbal. Daarnaast zijn er ieder seizoen  

      sportevenementen zoals interlands, toernooien, danswedstrijden en het 

      Trivos nachttoernooi.  

     

      Wat ga jij doen? 

      Samen met je collega’s zorg je ervoor dat het onze sportgasten en publiek 

      aan niets ontbreekt.  Je verricht keukenwerkzaamheden, bedient en zorgt 

      dat de Arcus mooi, schoon en veilig blijft. Je wijst onze gasten de weg, houdt 

      de zalen en kleedkamers schoon en je houdt toezicht.  

      Gastvrijheid en klantgerichtheid staan bij Sportcentrum Arcus hoog in het 

      vaandel. Als medewerker is het jouw taak om onze gasten een topdag te 

      bezorgen!  

         

      Ben jij?  

      - Bereid om s ‘avonds, in de weekenden en vakanties te werken; 

      - Representatief, betrouwbaar en zeer klantgericht; 

      - Een teamspeler 

      - Woonachtig in de regio Wijchen; 

      - Minimaal 18 jaar oud;  

      - Bereid om alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren; 

      - Flexibel en weet je van aanpakken; 

      - Ervaren met horecawerk; 

      - In het bezit van diploma Sociale Hygiëne & BHV of wil je deze snel halen. 

       

      Dan zijn wij nieuwsgierig naar je reactie. 

      

      Wat krijg jij? 

      - Een werkplek om trots op te zijn waarvan jij de gastvrouw of   

        gastheer bent; 

      - Een prima, marktconform uurloon; 

      - Een leuk team collega’s; 

      - Maandelijks rooster. 

        

Solliciteren en vragen? 

Meer informatie over Sportcentrum Arcus vind je op onze website www.sportcentrumarcus.nl, facebook en Twitter 

@ArcusWijchen. 

Je kunt je sollicitatie met motivatie mailen naar henkjangrobbe@gmail.com. 

Voor vragen over de vacature kun je bellen met de Bart Vermeesch op 06-20516445. 

http://www.sportcentrumarcus.nl/
mailto:henkjangrobbe@gmail.com

