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Gastvrouw/heer met kassawerkzaamheden | Vrijwilligersgroningen.nl

Ten Boer
Vacature nr. 9946

Gastvrouw/heer met kassawerkzaamheden
Zwembad de Blinkerd
Soort vacature
Doelgroepen
Activiteiten
Periode
Aanvangsdatum
Voorzieningen
Uren per week

spoed (moet zo snel mogelijk ingevuld worden)
iedereen
sport en spel
voor 3 tot 6 maanden
22042017
waverzekering, ongevallenverzekering, scholing, vrijwilligerscontract
minimaal 3 uur, maximaal 15 uur

Werktijden
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ochtend
middag
avond
Locatie

Zwembad de Blinkerd in Ten Boer

Taken en werkzaamheden
De gastvrouw/heer ontvangt de bezoekers van het zwembad. Hij /zij controleert het toegangsbewijs en verkoopt eventueel
een dagkaart voor het zwembad. Maakt nieuwe bezoekers wegwijs in het zwembad.

Vaardigheden en kwaliteiten
De kandidaat moet goed met mensen om kunnen gaan en eenvoudige kassa en receptiewerkzaamheden kunnen
verrichten.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?
Zwembad de Blinkerd is van sluiting gered door aantal zeer betrokken inwoners van Ten Boer. Zij kunnen het zwembad
alleen open houden met de inzet van vrijwilligers en de inwoners van Ten Boer. De werkzaamheden rond de zwembaden
moeten natuurlijk gedaan worden door professionele krachten. Alle overige taken door gemotiveerde vrijwilligers.

Aanvullende opmerkingen
Het zwembad is vanaf 22 april tot 1 september geopend. Van maandag tot vrijdag hebben we gastvrouwen?heren nodig
vanaf 7.00 uur 's ochtends tot 19.30 uur 's avonds. We hebben dat verdeeld in 4 delen. De eerste van 710 uur, de tweede
van 1013 uur, de dere van 1316 uur en de laatste van 16 19 uur. mensen kunnen zich opgeven voor 1 dienst van 3 uur,
maar ook voor twee achter elkaar. Op zaterdag is het bad open van 1117 uur. Dat hebben we ook in twee delen gesplitst,
eentje van 1114 uur en een van 1417 uur. Op zondag is het bad geopend van 1317 uur.

Wilt u op deze vacature reageren?
U kunt direct contact opnemen met de organisatie.

Informatie over de organisatie
Zwembad de Blinkerd
Sportlaan 1
9791 LX Ten Boer
Website zwembadtenboer.nl

Contactpersoon voor deze vacature
Naam: Dhr. Peter Redeker
Telefoon: 06 11756360
Bereikbaar: werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur
Email: zwembadtenboer@gmail.com
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