Zoekt poetsmedewerker!
Wie ben jij?

Proper
Overal waar je komt is alles spic en span. Je zorgt ervoor dat de bezoekers in
een ordelijke en nette omgeving plezier kunnen beleven.

Wie zijn wij?
De place to be om een dagje op een tropische bestemming
te vertoeven vindt u terug in de regio Pelt. Het sportieve
25m bad en de talloze recreatiemogelijkheden bieden de
perfecte ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud.
Het Rest-eau-café zorgt voor een lekkere hap en een koele
dorstlesser na een geweldige zwemdag.
Het zwembad wordt in PPS-formule geëxploiteerd: een
samenwerking tussen publieke partner de gemeente Pelt,
en privé partner Lago, gespecialiseerd in de uitbating van
zwemparadijzen op verschillende plaatsen in België.

Wat bieden wij?
Je komt terecht in een jong en sportief team waar
collegialiteit centraal staat. Er heerst een bijzonder goede
werksfeer en ook de omgeving is aangenaam om in te
vertoeven. Het loonpakket is conform de loonvoorwaarden
in het paritaire comité 333 voor studenten.

Oog voor detail
Geen enkel detail ontgaat je. Door je alerte houding zie je meteen waar je
moet inspringen om een optimale en hygiënische beleving voor de klanten te
creëren.

Enthousiast
Je bent klantgericht, stressbestendig en bij drukke momenten blijf je de
kalmte zelve en ga je stressbestendig aan de slag.

Taakgericht
Met je plichtbewuste, verantwoordelijke en betrouwbare houding zet
je je optimaal in om alle taken te vervolledigen. Vriendelijkheid
samen met klantgerichtheid en het bieden van service zijn geen
onbekende begrippen voor jou. Verder heb je een goede kennis van de
producten die je gebruikt in de verschillende faciliteiten, bij minder gekende
producten aarzel je ook niet om hier meer informatie rond te vragen.

Samenwerken
Misnoegde bezoekers vormen geen probleem voor jou, je weet altijd beheerst
en respectvol te reageren om de kalmte en vrede te behouden.

Wat ga je doen?
Meer info of interesse?
Wil je meer info over Lago?
Neem dan zeker een kijkje op onze website
http://www.lago.be/
Wil je solliciteren voor deze functie? Ga naar:
www.werkenbijlago.be

Je bent verantwoordelijk voor de schoonmaak en het onderhoud van het
centrum om de netheid en veiligheid van de bezoekers te garanderen.
Verder zet je in op veiligheid door suggesties te geven aan de
zwembadcoördinator om de netheid en veiligheid van het centrum te verhogen.

