
Sportieve medewerkers horeca 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? 

- Flexibel kom jij s ‘avonds, in het weekend of na school/studie ons assisteren 

- Sociaal samen met je vrienden keihard werken en daarna met zen allen de stad in!  

- Vriendelijk Jij bent netjes opgevoed en bediend onze gasten vriendelijk en gastvrij  

- 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  

 

Onze gewenste collega 

- Wil graag leren om een succesvolle medewerker te worden in ons mooie Sportcafé 

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

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

- Komt graag na school/studie een paar uurtjes werken en is bereid 1 weekenddag te komen knallen 

- Is minimaal 15 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 oproep contract met flexible roostering naast je studie 

- All in salaris inclusief vakantiegeld en dagen: 

15 jaar: 5,00 

16 jaar: 6,26 

17 jaar: 7,52 

18 jaar: 8,75 

19 jaar: 10,01 

20 jaar: 11,28 

 

 

Denk jij een goede aanvulling te zijn voor ons team, werk je graag met en voor mensen, ben je flexibel inzetbaar 

overdag en in de avonduren 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 

 


