Gezocht: studentmedewerker service desk
Ter versterking van ons studententeam bij de service desk zoeken wij
enthousiaste, servicegerichte en flexibele studenten. Als medewerker van de
service desk ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten en ben je
ondersteunend naar zowel de klanten als naar collega’s. De werkzaamheden
zullen voornamelijk in de middagen en avonden zijn, maar ook een nachtdienst
kan incidenteel voorkomen, zowel doordeweeks als in het weekend.
Werkzaamheden zijn onder andere:
• Het vriendelijk en gastvrij ontvangen en te woord staan van onze
sporters, medewerkers en overige bezoekers
• Het verkopen van sportpassen
• Het uitvoeren van toegangscontrole
• Het netjes afhandelen van telefoontjes en e-mails in Nederlands en Engels
• Het ondersteunen van de docenten, o.a. door het klaarzetten en opruimen
van materialen in de zalen
• Regelmatig een controleronde lopen, en waar nodig actie ondernemen
• Het ondersteunen van cafémedewerkers indien nodig
• Bij calamiteiten handelend optreden (EHBO-cursus bieden we aan)
Wat vragen wij van jou?
• Je spreekt goed Engels en Nederlands
• Je bent servicegericht, gastvrij en klantvriendelijk
• Je bent flexibel
• Af en toe een nachtdienst werken is geen probleem voor jou
• Je bent een student. Onze voorkeur gaat uit naar eerste- of
tweedejaarsstudenten
Wat krijg je van ons?
• Flexibel in te roosteren diensten (in overleg), uitstekend te combineren
met je studie
• Een salaris van €10,67 bruto per uur
• 8% vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt maandelijks uitbetaald samen
met het salaris
• De vakantie-uren worden berekend over het aantal gewerkte uren en ook
maandelijks uitbetaald samen met het salaris
• Een leuke werkplek in het Erasmus Sport Centrum op de campus van de
Erasmus Universiteit
• Een gratis Erasmus Sportpas (bedrijfsfitnesspas) met onbeperkt toegang
tot onze sportfaciliteiten
Voel jij je aangesproken door de bovenstaande beschrijving? Mail dan je CV en
motivatie naar kevin.bloklander@erasmussport.nl.

