Ben jij een facilitair talent?
Door pensionering van de huidige beheerder ontstaat per 1 juni 2019 de vacature beheerder bij de
accommodatie ‘Het Borchkwartier’ in Eelderwolde. Voor deze vacature zoeken wij een ondernemende
gastheer of gastvrouw die feeling heeft met het beheren van een sportaccommodatie. En er plezier in
heeft klantgericht, servicegericht en zelfstandig te werken.

Beheerder voor MFA ‘Het Borchkwartier’ in Eelderwolde
Voor gemiddeld 19 uur per week. De werktijden zijn flexibel.
Wat ga je doen?
 Je houdt toezicht op de MFA Borchkwartier en de directe omgeving en zorgt ervoor dat gebruikers
zich houden aan de vastgestelde gebruikersvoorwaarden en interne regels.
 Je bent gastheer en het eerste aanspreekpunt voor gebruikers. Ook geef je instructies aan
gebruikers en verleen je, indien nodig, assistentie bij het inrichten van de accommodatie.
 Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de kantine.
 Naast het houden van toezicht verricht je eenvoudige onderhoud/-schoonmaak werkzaamheden
in en rondom de sporthal / kantine en signaleer je gebreken.
 Je bent in bezit van een Horeca diploma en een geldig BHV; bezit van een EHBO diploma is een
pre.
 Je bent bekend met de HCCP eisen van de horeca.
 Je bent in bezit van rijbewijs B.
 Eventueel begeleid je mensen met afstand van de arbeidsmarkt of werkvoorzieningsschap bij hun
werkzaamheden in de accommodatie.

Wat zoeken wij?
 Je bent representatief.
 Je hebt financieel inzicht en je houdt ervan om zelfstandig te werken.
 Je kunt goed organiseren en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 Je hebt een proactieve houding en gevoel voor maatschappelijk ondernemen: je betrekt graag
de omgeving bij de activiteiten in de accommodatie.
 Je bent bereid om op onregelmatige tijdstippen te werken, ook ’s avonds en in het weekend.

Wat bieden we?
Een veelzijdige, afwisselende baan. Daar hoort een maximumsalaris bij van €.2.599,- bruto per maand
(peildatum 01-01-2018) bij een fulltime dienstverband. De aanstelling is vooralsnog voor de duur van 1
jaar.
Heb je belangstelling?
Maak dan uiterlijk 26 april 2019 je belangstelling kenbaar via de website www.vooruitindrenthe.nl
Wil je meer weten?
Bel dan met Rob Prins van stichting Trias. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0592-338955 of 0651927247 op de volgende momenten: 18 april hele dag en 23-24-25 april ’s morgens.
Vanuit de visie van de gemeente Tynaarlo worden mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt
nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren op deze vacature.

