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Sportcentrum De Koploper heeft elke dag meer dan 1.200 unieke gasten en 
iedere gast heeft een eigen sport- of beweegverhaal. Bij ons is dus geen gast 

hetzelfde. Ben jij ook uniek én ben je gastvrij? Kom dan werken bij restaurant 
De Inloper in Sportcentrum De Koploper en Sportcomplex De Rietlanden! 

 

Restaurant De Inloper is op zoek naar een 
Oproepkracht voor in de weekenden en vakanties 

 

Jouw werkdag 

Nadat je gehuld bent in onze bedrijfspolo en -schort, ga je wisselend aan de slag op één van 

onze twee locaties. In Sportcentrum De Koploper is dat in het restaurant, het verkooppunt in 

het zwembad of in de keuken. In Sportcomplex De Rietlanden werk je in het restaurant en in 

de keuken. Samen met jouw collega’s bezorg je de gast een onvergetelijke dag.  

Je bent inzetbaar op alle werkplekken en locaties waardoor geen enkele dag hetzelfde is! Door 

de vele verschillende takken van sport hebben we ook een grote variatie in leeftijden van onze 

gasten. De kunst is daarom om aan elke wens van iedere gast zo goed mogelijk te voldoen.  

 

Wat vinden wij belangrijk? 

Bij ons staat de gast op nummer 1! Daarbij is het belangrijk dat jij een f lexibele, behulpzame 

en gastvrije instelling hebt. Ook je collega’s laat je niet in hun hemd staan met jouw f lexibiliteit 

en prettige manier van samenwerken.  

 

Wat krijg je bij ons? 

Naast veel blije gasten krijg je een restaurant vol leuke collega’s, kun je gratis sporten 

(zwemmen of f itnessen), verdien je op zondag 150%, ontvang je een eindejaarsuitkering en 

spaar je maandelijks vakantiegeld wat je in mei uitbetaald krijgt. Afhankelijk van jouw leeftijd 

en ervaring verdien je tussen de € 4,31 (16 jaar) en € 10,91 (20 jaar) per uur. Ben je ouder? 

Dan kom je in de salarisschalen van de cao Vermo.  

 

Ben jij op zoek naar ons? 

Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatie en curriculum vitae naar Patrick van der Horst 

(bedrijfsleider Horeca) want wie als eerste komt, gaat als eerste door. Stuur je sollicitatie per 

e-mail naar p.vanderhorst@sportbedrijf .nl. Wil je graag eerst meer weten? Bel dan met Patrick 

op telefoonnummer (0320) 285 391.  

 

Over Sportbedrijf Lelystad 

Sportbedrijf  Lelystad stimuleert de inwoners van Lelystad om sportief en recreatief in 

beweging te komen en te blijven. Voor het Sportbedrijf  is het startpunt moderne, veilige en 

schone sportvoorzieningen beheren en aantrekkelijke verantwoorde (sportieve) activiteiten 

aanbieden. Het Sportbedrijf  is koploper in sport, bewegen en recreatie en beheert en 

exploiteert de meeste sportaccommodaties in Lelystad. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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