
 

 

 

 

Vacature – Medewerker Horeca 15-20 uur per week 

 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die ons horeca team, van 4 vaste collega’s, komt versterken 

voor de periode van 6 maanden, met daarna een uitzicht tot een langere aanstelling. 

 

Wat is Fit Academie Bokkeduinen?  

Fit Academie Bokkeduinen is een van de onderwijsbedrijven van MBO Amersfoort, waar 32 mensen 

werkzaam zijn, verspreid over 5 afdelingen. Binnen ons eigen sport- en evenementencomplex hebben 

wij 3 sporthallen, een eigen fitnesscentrum met een dojo en aerobicszaal, 13 klaslokalen en een 

outdoor sportfaciliteit. Je zal dagelijks zo’n 500-1.000 bezoekers over de vloer treffen. Dit zijn 

studenten van MBO Amersfoort, maar ook particuliere sporters, verenigingen en bedrijven. 

 

In onze horeca gelegenheid zijn wij geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-23.00 uur en 

in het weekend tussen 8.30-16.00 uur (in de winter – november-april tot 22.00 uur). 

 

Naast dat wij overdag een schoolkantine functie hebben, zijn wij naast deze uren een sportkantine 

waar sporters terecht kunnen. Je zal dus naast een grote groep studenten van MBO Amersfoort ook 

particuliere leden in de horeca gelegenheid treffen vanuit ons fitnesscentrum, ouders van kinderen 

die hun kind naar sport brengen en zal je ook docenten van MBO Amersfoort en directe collega’s 

treffen die bij jou komen lunchen. 

Geen dag is daarin hetzelfde en er is altijd beweging in en rond ons pand. 

Je zal dan ook een enthousiast, divers, gezellig team treffen, die jouw hulp goed kunnen gebruiken. 

 

Wat verwachten wij van jou? 

Je bent een ervaren horeca kracht en in je werk verkies je kwaliteit boven kwantiteit. 

Je bent een enthousiaste aanvulling op ons huidige team bestaande uit onze 4 collega’s, aangevuld 

met jong oproepbaar personeel voor avonden en weekenddiensten die het vak van jou kunnen leren. 

Ook zal je zo nu en dan studenten uit de opleiding begeleiden tijdens opdrachten die voedingsgericht 

zijn. 

 

Verder ben je horeca professional op mbo-niveau 4 en zou het fijn zijn als je bekend bent met HACCP 

richtlijnen en in het bezit van een Sociaal Hygiëne certificaat bent. Indien dit niet het geval is, dan ben 

je in ieder geval bereid deze te behalen. 

 

Wat ga je voor ons doen?  

Als Horeca Medewerker werk je nauw samen met de andere collega's en werk je zelfstandig in 

rustigere uren die de accommodatie naast de drukke moment ook kent. 

 

Wat levert deze baan jou?  

Je komt te werken in een dynamische, sportieve en gezellige omgeving. Tijdens werkuren wordt sport 

gestimuleerd in ons eigen fitnesscentrum. Een marktconform salaris, gezellige collega’s en een goede 

werksfeer. 

 

Heb je er zin in?  

Wij kijken uit naar je sollicitatie! Vragen? Bel de Manager Jeffrey Lindeboom op telefoonnummer 06-

25772786 of stuur jouw cv naar info@fitacademie.nl 
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