Beachboys & Beachgirls
Jij bent geboren voor het strand. Voeten in het zand, zon in je gezicht, relaxte vibes en
je staat flirterig in het leven. Niet te verwarren met lui, want jij krijgt juist energie van het
strand en je wil graag dat onze bezoekers dat ook krijgen. En dus wil jij er in alles voor
zorgen dat ons strand er superfresh bij ligt. Geen korrel zand ontsnapt aan jouw zicht
en geen parasol staat scheef. Dit is de perfecte (bij)baan voor als je nog niet zo heel
ervaren in de horeca bent, maar wel de ambitie hebt om hierin door te groeien.
Samen met je collega’s van de bar, bediening en de keuken gaan jullie mooiste zomer
van 2022 neerzetten. Jij bent onze hoofd strandzaken die de toon gaat zetten voor al onze
toekomstige beachboys & -girls.
Wat ga je doen?
Enkele verantwoordelijkheden:
• Jij wordt het gezicht van ons strand en onze go to als er iets op het strand moet gebeuren;
• Je bent de ogen en oren van de bediening en de floormanager. Als er iets goed of juist fout
gaat dan sein jij ze in;
• Het strand ziet er dankzij jou netjes uit en klusjes pak je op nog voordat je collega’s ze
hebben gespot;
• Loopt er ergens op een drukke dag iets vast? Dan ben jij onze troubleshooter. You get shit done!
• Hier en daar een lekkere fooi opstrijken;
• We vinden het leuk als je complimentjes uitdeelt aan gezellige gasten, maar we geven je alle
ruimte om eerst even uit je schulp te kruipen.
Wie zoeken wij?
• Als je werkervaring hebt is dat fijn, maar deze functie is perfect geschikt als eerste baan;
• Je bent minimaal 15 jaar;
• Een strandheld die van sporten houdt en niet bang is voor een beetje zweten;
• Je bent in ieder geval 1x in de 2 weken tussen woensdag en zondag beschikbaar.
Doordeweeks, in het weekend of alleen in de vakantie. Tijd en dagen it’s all up to you!
• Je wil graag leren hoe de horeca werkt en vind het leuk om aanwijzingen van de
floormanager op te volgen;
• Je vindt het leuk om ook af en toe op de vetste festivals op Aquabest te werken.
Wat bieden wij?
• Werken in een jong en hecht team;
• De meest zomerse (bij)baan van 2022!
• Super flexibel! Je werkt alleen op dagen en tijden die jou uitkomen;
• Heb je ideeën om onze locatie nog toffer te maken? Jouw inbreng is belangrijk;
• Doorgroeimogelijkheden naar medewerker bar/bediening;
• Marktconform salaris Horeca CAO;
• Veel (werk)plezier, een veelzijdige functie en altijd gezellig afsluiten met het team!
Denk jij na het lezen van deze tekst dat jij bij ons het strand kan rocken?
Wil je werken op de mooiste strandlocatie van Brabant, met veel vrijheid in
wanneer en hoe vaak je kan werken? Dan ben jij de strandheld die wij zoeken!

