GRIP zoekt nieuwe medewerkers!
Heb jij altijd al in een klim- of boulderhal willen werken? Dit is je kans! GRIP
Nijmegen zoekt nieuwe mensen om de crew te versterken.
GRIP heeft twee vette hallen in het gezellige Nijmegen: een klimcentrum in Dukenburg en
een boulderhal in Nijmegen Zuid. Deze hallen worden draaiende gehouden door de GRIP
Crew: een hechte groep mensen met passie voor de klimsport.
Om de crew te versterken zoeken we mensen met affiniteit voor de klimsport én met horeca.
Wij runnen in onze hallen een koffiebar op doordeweekse middagen, een café in de avond
en een lunchroom in het weekend. We zoeken iemand die het als de ultieme uitdaging ziet
om daar een eigen draai aan te geven en onze horeca naar een hoger plan te tillen.
Je bent natuurlijk ook gastheer of vrouw van GRIP en zorgt ervoor dat al onze bezoekers de
optimale klim- of boulderervaring beleven. Het is voor jou dan ook geen probleem om uitleg
te geven in de winkel of instructie te geven aan beginners. Dit allemaal terwijl je tussendoor
nog de tijd vindt om een rondje door de hal te maken. Kortom: je bent stressbestendig,
flexibel en sociaal vaardig.
Je bent ook nauwkeurig en hebt een goed oog voor detail. Je zorgt ervoor dat het café er
altijd netjes bij staat, houdt de kassa precies bij en weet op een rustig moment altijd wel iets
nuttigs te doen. Je kunt goed zelfstandig werken, maar bent ook een teamplayer. Het
gezamenlijk resultaat is wat telt!
GRIP is straks niet alleen je werkplek, maar ook je tweede huiskamer, sportschool en café.
Dit is geen 9 tot 5 baan en dat is juist de charme. Belangrijk is dat je beschikbaar bent in het
weekend en in de avonden.
We bieden je een contract tussen de 20 en de 30 uur. Naast een aantal vaste uren kun je
ook flexibel ingepland worden. Voor ons is het belangrijk dat je werk bij GRIP je prioriteit is
en niet gewoon een bijbaantje. We bieden misschien geen topsalaris, maar wel gratis
klimmen en korting op je klimgear en je biertje aan de bar.
Dus ben je keukenprins- of prinses, koffiemagiër of café-eindbaas? Heb je affiniteit met de
sport? Laat ons weten wat jij voor ons kan betekenen. Liefst zo snel mogelijk en in ieder
geval vóór 15 december. Dit kan via office@gripnijmegen.nl.

