
 

 
 

Vacature Receptiemedewerker 
 

Functie:  Receptiemedewerker  

Werkweek:  20-24 uur per week  

Dagdelen:  Ochtend, - middag, en een avonddienst (specifieke dagen in overleg in te vullen). 

Start:  September 2019 

 

 

 

Ben jij het gezicht met de welkome blik dat klanten en bezoekers van Frits van der Werff Sportinstituut graag 

als eerste zien? Solliciteer dan op de vrijgekomen functie in ons receptieteam.  

 

 

Over Frits van der Werff Sportinstituut 

 

Frits van der Werff Sportinstituut is het instituut in Hoorn en omgeving dat voor jong en oud uitblinkt op het 

gebied van verantwoord bewegen met professionele begeleiding en persoonlijke service. We streven ernaar 

voor al onze gasten met sport en bewegen bij te dragen aan plezier, geluk en gezondheid.  

 

Als receptiemedewerker ben je, samen met je collega’s, hét visitekaartje van een veelzijdig bedrijf waarin 

sportief bewegen en gezondheid hand in hand gaan. Je bent het voornaamste kompas voor nieuwe klanten die 

hun weg naar de vele mogelijkheden binnen ons bedrijf zoeken en een vertrouwd gezicht voor hen die al langer 

over de vloer komen. Je bent het eerste aanspreekpunt bij vragen en soms ook klachten. En je draagt zorg voor 

een nauwkeurige ledenadministratie en het verwerken van inschrijvingen en betalingen.  

 

Wie jij bent 

 

Je bezit een open en opgewekte uitstraling en een hoge mate van gastvrijheid. Je bent klant- en 

oplossingsgericht, stressbestendig en staat stevig in je schoenen. Je weet mensen te motiveren en op hun 

gemak te stellen. Je voelt je verantwoordelijk voor de beleving van de klant. Dat komt tot uiting in je proactieve 

houding en het optimale contact dat je onderhoudt met onze sportende gasten.  

 

Functie-eisen 

 

- Een afgeronde opleiding op MBO niveau 

- Kennis van en ervaring met receptiewerk in de dienstverlenende sector 

- Affiniteit met sport en gezondheid 

- Voldoende kennis van en ervaring met het gebruik van Office programma’s 

- Bereidheid ook in de avonduren en/of in het weekend te werken 

 



Jouw werkomgeving 

 

De receptie is gevestigd in het hoofdgebouw van het Sportinstituut, waarin 4 samenwerkende 

bedrijfsonderdelen gevestigd zijn: FVDW Sportinstituut, FVDW AquaSports, FVDW Paramedisch en FVDW 

Pilatesstudio. Tezamen vormen zij een uniek bedrijf dat al 49 jaar activiteiten aanbiedt voor jong en oud op het 

gebied van sport en gezondheid. Samen met collega’s uit alle disciplines werk je aan een optimaal contact en 

begeleiding van onze sportende gasten, waarbij service en gastvrijheid centraal staan. 

 

Geïnteresseerd?  

 

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en wil je ons team komen versterken? Reageer dan voor 12 

augustus 2019 met sollicitatiebrief en CV naar marije@fritsvanderwerff.nl, t.a.v. Marije van der Werff. Voor 

meer informatie: www.fritsvanderwerff.nl. 
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