VACATURE HORECAMEDEWERKER KLIMCENTRUM NOARDWAND
Ben jij die gastvrije collega die onze sportieve gasten in de watten legt met jouw sociale
persoonlijkheid en een met liefde gemaakt drankje en hapje? Ben je opzoek naar een
uitdagende horeca job in een gezellige, mooie en sportieve omgeving? Dan kijken we uit
naar jouw sollicitatie!
WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
Als horecamedewerker hou jij je bezig met het beheren van het bergsportcafé waarbij onze
gasten door jou verwelkomd worden en je hen voorziet van drankjes, hapjes en
dagmaaltijden. Je bedient gasten, draagt zorg voor de bestellingen en je rekent af.
Klimmers houden van goede koffie, lekkere biertjes, een luisterend oor en een gezellig
praatje. Vrijwel dagelijks ontvangen we kinderfeestjes of groepen in het bergsportcafé die
na afloop blij gemaakt kunnen worden door jou met een drankje en/of hapje. Noardwand is
gevestigd in een groot sportcomplex en is ook de ontmoetingsplek voor andere sporters die
het café bezoeken. Als medewerker horeca draag je zorg voor de dagelijkse schoonmaak,
hygiëne en een gezellige sfeer en uitstraling. Je werkt regelmatig ‘s avonds en een vaste
dag in het weekend. Je basisrooster (afhankelijk van de dagen waarop je werkt) bestrijkt 16
tot 20 uur en dat kan bij drukke weken of bij afwezigheid van collega’s 24 uur worden.
Taken & verantwoordelijkheden:
●
●
●
●
●
●

Je vervult bardiensten waarbij jij je bezig houdt met het opnemen, verzorgen en
afrekenen van bestellingen;
Je bereidt eenvoudige maaltijden en zorgt voor een aantrekkelijke presentatie;
Je verzorgt catering bij kinderfeestjes;
Zorg dragen voor de sfeer en uitstraling van het bergsportcafé
Dagelijkse schoonmaak en onderhoud van apparatuur
Werken conform de HACCP-normen

WAT VRAGEN WE VAN JE?
Je bent een sociale en gastvrije en klantgerichte collega met affiniteit met (klim)sport en
ervaring in de horeca. Klanttevredenheid en kwaliteit zijn belangrijke elementen die je van
nature nastreeft. Je vindt het leuk en bent in staat om onze klanten in de watten te leggen
en de klantverwachting te overtreffen.
Minimaal vragen we:
●
●
●
●
●
●
●
●

Minimaal MBO werk- en denkniveau:
Ervaring met het werken in de horeca;
Een sociale, enthousiaste persoonlijkheid die het leuk vindt om het klanten naar de
zin te maken;
In staat om zelfstandig te kunnen werken en verantwoordelijkheid te dragen;
In het bezit van het certificaat Sociale Hygiëne of de bereidheid deze op korte
termijn te behalen;
De bereidheid om in de avond en een dag in het weekend te werken;
Competenties; klantgericht, kwaliteitsgericht, samenwerken, communicatief sterk.
Affiniteit met de klimsport is een pré.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Een uitdagende functie in het modernste klimcentrum van Nederland:
Functie van minimaal 16 en maximaal 24 uur per week;
25 vakantiedagen op basis van een fulltime werkweek;
Reiskostenvergoeding;
Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring;
Mogelijkheid tot het volgen van interne opleidingen en doorgroeien in de hoogte of
breedte;
Onbeperkt klim- en fitnessabonnement voor alle MN klimcentra;
20% korting op artikelen van de Mountain Shop;
Korting op cursussen en/of activiteiten (Klimcentra, Ardennen, Ski- en
Bergsportreizen);
De gezelligheid en support van een gepassioneerd team.

WAAR KOM JE TE WERKEN?
Mountain Network is een snelgroeiende en dynamische organisatie met meer dan 30 jaar
ervaring in de klim- en bergsport. De organisatie heeft 7 klim- en bouldercentra in
Nederland en een outdoorlocatie in de Belgische Ardennen. Op deze locaties verzorgen wij
activiteiten, cursussen en groepsarrangementen. Mountain Network is daarnaast wereldwijd
actief als organisator van ski- en bergsportreizen.
Klimcentrum Noardwand opent eind december haar deuren in Leeuwarden. Een
voorklimwand, Clip ’n Climb, speedklimmen, speleologie, buitenklimwand, boulderen, je kan
het zo gek niet bedenken of dit hypermoderne klimcentrum heeft het dadelijk allemaal. In
het centrum bevindt zich een gezellig bergsportcafé. Met uitzicht op de klimwanden kan je
bijkomen van de inspanning. Goed assortiment bieren, duurzame Peeze koffie en lekkere
dagmaaltijden bieden wij hier onze gasten aan.
MEER INFORMATIE
Herken je jezelf in deze functie en heb je interesse? Wij nodigen je uit om te solliciteren!
Mail je CV voorzien van pasfoto en motivatie naar onderstaand adres. Geef in het onderwerp
aan dat het om de functie horecamedewerker Noardwand gaat.
Mountain Network
Jaap de Rooij (Manager Klimcentra)
Mailadres: personeelszaken@mountain-network.nl
Voor meer informatie over de vacature kan je ook telefonisch contact opnemen met ons via
tel. 088-1236900.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

