
 
ESA zoekt een vriendelijk gezicht voor een afwisselende baan als:  

 

Horecamedewerker 
 
Wat ga je doen? 

In deze functie werk je in het horecagedeelte van Sportcentrum De Waterlelie en 

Sporthal De Bloemhof.  

 

Jouw profiel: 

• Uiteraard ben je vakbekwaam. Je werkt zelfstandig. Regelmatig werk je alleen, 

maar vaak ook met een collega, een weekendhulp, iemand met een afstand tot de 

arbeidsmarkt of iemand vanuit een vereniging. 

• Je zorgt voor professionele gastvrijheid. 

• Je vindt het belangrijk dat jouw horeca afdeling sfeervol is, goed onderhouden is, 

schoon is en uitnodigt om er gebruik van te maken. De toiletten, entree en gangen 

beschouw je als onderdeel van de horeca. 

• Verder heb je gevoel voor het verenigingsleven. 

• Je voelt je verantwoordelijk voor jouw horeca locatie en straalt dat uit. Je gastvrije 

houding nodigt onze bezoekers en sporters uit om bij jou gezond en lekker te 

komen eten en drinken! 

• Je werktijden zijn wisselend en je wordt regelmatig in de weekenden en op avonden 

ingezet. 

 

Wie zijn wij 

Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer BV is een maatschappelijk betrokken en 

innovatieve exploitant van sportaccommodaties en gemeentelijk vastgoed in de 

gemeente Aalsmeer. ESA exploiteert Sportcentrum De Waterlelie, bestaande uit een 

combi zwembad en sporthal, 3 sporthallen, 4 gymzalen, De Oude Veiling en 

buitensportaccommodaties Hornmeer, Calslagen en de atletiekbaan. 

 

Wat bieden wij: 

• Salaris; conform cao Zwembaden  

• Een in overleg te bepalen aantal uren  

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

• Ruimte voor een dubbele functie bij ESA of elders 

• Een plezierige sfeer binnen een gezonde, innovatieve organisatie. 

• Betrokken collega’s die graag met je samenwerken.  

• Een nog vrij nieuwe afdeling voor ESA. Je eigen input wordt zeer gewaardeerd! 

• Sporters en bezoekers die gastvrij en professioneel verzorgd willen worden. 

• Je gaat werken in de horeca van Sportcentrum De Waterlelie (ruim 280.000 

bezoekers per jaar) en/of Sporthal De Bloemhof (dubbele sporthal met onder meer 

topsport handbal en een beweegpark buiten). 

 

Interesse?  

Stuur voor 15 november 2021 je motivatie en cv naar personeelszaken@esa-aalsmeer.nl. 

Zo snel mogelijk na je aanmelding krijg je van ons bericht of we je uitnodigen voor een 

kennismakingsgesprek; daarin zullen we ook de vervolgstappen toelichten. 

 

Heb je vooraf vragen? Stuur gerust een mail naar de manager Horeca van ESA, Leroy 

Coster: l.coster@esa-aalsmeer.nl, hij neemt dan contact met jou op. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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