
Functiebeschrijving 
Functienaam Horecapersoneel (oproepkracht)  

 
Organisatie  Heton Accommodatiebeheer is gespecialiseerd in de exploitatie van vastgoed. Onder 

Heton Beheer valt het management en het totale beheer  van een groot aantal 
gebouwen, zoals zwembaden, sporthallen en gymzalen. Bij een aantal accommodaties is 
Heton verantwoordelijk voor het uitbaten van een horeca exploitatie.  
 

Opleiding en ervaringseisen  MBO werk- en/of denkniveau; 
 Een ambitieuze, flexibele instelling en je bent resultaatgericht;  
 Je bent dienstverlenend ingesteld; 
 Je bent gastvrij en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;  
 Horeca opleiding of aantoonbare werkervaring binnen de horeca;  
 Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift, goed begrip van 

de Duitse taal;  
 In het bezit van een EHBO-diploma of bereid deze te halen; 
 In het bezet van een BHV-diploma of bereid deze te halen; 
 Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B en een auto;  
 Een Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOG) aanleveren  is verplicht. 

Persoonlijke eigenschappen   Representatief 
 Klantvriendelijk 
 Proactief 
 Sportief   
 Flexibel 
 Collegiaal 

Taken en verantwoordelijkheden 

  Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het sportcafé;  

 Je bent pro actief bezig om de teams en verenigingen die in de sporthal sporten 
een gezellige avond te bezorgen; 

 Je ontvangt sporters van verenigingen en zorgt ervoor dat ze in de juiste 
kleedkamers omkleden;  

 Je verricht onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden in en rondom de 
accommodatie;  

 Je ziet erop toe dat de huisregels van de desbetreffende accommodatie worden 
nageleefd; 

 Je ziet erop toe dat de sportmaterialen op de juiste wijze worden gebruikt;  
 Je controleert en instrueert gebruikers over het juist gebruik van de 

accommodatie;  
 Je bent in wisseldiensten inzetbaar (dagdienst en avonddienst);  
 Je bent inzetbaar in de weekenden;   
 Alle niet genoemde werkzaamheden die redelijkerwijs tot de functie kunnen 

behoren.  

Wat bieden we? 

  Een gevarieerde baan in een sportieve omgeving; 
 Een functie als oproepkracht, goede arbeidsvoorwaarden en salaris conform 

CAO Recreatie;  
 Ruimte voor zelfontplooiing en initiatief. 

Geïnteresseerd? 

 Ben je geïnteresseerd en zie je uitdaging in deze functie, dan nodigen we je uit om te 
solliciteren via o.rompelberg@heton.nl.    
 
Mocht je inhoudelijke vragen hebben over de functie, neem dan contact op met Olaf 
Rompelberg: o.rompelberg@heton.nl.  
 
Voor meer informatie over Heton: www.heton.nl  
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