
Sportieve Assistent Bedrijfsleider Sportcafé Startbaan gezocht! 

Sportcafé Startbaan 
Sportcafé Startbaan is de horecagelegenheid op Park Startbaan in Amstelveen. Centraal gelegen tussen 5 
(tennis)binnenbanen, 12 (tennis)buitenbanen, 2 padelbanen en een Biljartcentrum met 7 biljarttafels, 2 
matchtafels en een snookertafel. Horeca exploitant Breakpoint Horeca BV verzorgt hier 7 dagen in de week de 
horeca waar tennissers, biljarters maar ook kantoorpersoneel en leraren van de omliggende kantoren en scholen 
kunnen genieten van een goede kop koffie met gebak, heerlijke lunch, diner of borrel. 

Wie ben jij? 
Woon jij in omgeving Amstelveen/Amsterdam, zou je graag in een sportieve omgeving willen werken en bezit jij 
de volgende kwaliteiten? 

- Hoffelijk nee komt niet voor in je woordenboek, de klant is koning en je denkt altijd in oplossingen  

- Doener niet lullen maar poetsen, pakt taken van de bedrijfsleider op bij afwezigheid  

- Coachend motiveert, corrigeert en geeft vertrouwen  

- Oog voor details zorg jij er samen met je collega’s voor dat alles er tip top in orde uit ziet  

- Teamplayer 1 voor allen en allen voor 1  

- Kwaliteit gericht zorgt voor een goede balans tussen hygiëne, kwaliteit en totale beleving 

- Verantwoordelijk kunnen we jou de sleutel van ons huis geven   

 

Onze gewenste collega 

- Heeft ervaring in de horeca en draait zijn hand er niet voor om in de keuken, achter de bar of in het café 

zijn of haar werkzaamheden uit te voeren. 

- Straalt positiviteit en gastvrijheid uit, de gast word gezien en gehoord met jou persoonlijke benadering. 

- Draagt de zorg en verantwoordelijkheid voor het openen en sluiten van ons sportcafé. 

- Spreekt goed Nederlands en Engels gaat je ook goed af. 

- Heeft kennis van de HACCP regelgeving en neemt hierin de verantwoordelijkheid 

- Is in het bezit van het Sociale Hygiëne certificaat. 

- Helpt (nieuwe) collega’s zich te ontwikkelen binnen het bedrijf 

- Is minimaal 25 jaar 

- Is woonachtig in de omgeving van Amstelveen 

 

 



Wat hebben wij jou te bieden? 

- Werken in een sportieve en gastvrije omgeving met een jong en dynamisch team 

- Een werkplek met een diversiteit aan sportieve gasten en collega’s 

- Afwisselende werkzaamheden in het sportcafé en in onze keuken 

- Mogelijkheden om door te groeien binnen het bedrijf. 

- Een contract voor 16-38 uur per week. 

- Salaris conform horeca CAO schaal 6 

- 25 vakantie dagen o.b.v. een fulltime dienstverband(38 uur p.w.) 

 

Denk jij een goede aanvulling te zijn voor ons team, ben je in het bezit van Sociale Hygiëne, werk je graag met en 

voor mensen, ben je flexibel inzetbaar overdag en in de avonduren, heb je ervaring in een soortgelijke functie en 

beschik jij over de juiste kwaliteiten dan komen wij graag met jou in contact!   

Sollicitaties ontvangen wij graag met volledig CV en pasfoto. 

Tav. Rick Nieuwenkamp  

Sportcafé Startbaan 

Startbaan 2 

1185XR Amstelveen 

PZ@SportcafeStartbaan.nl 

 


