
Vacature barassistent  

GRIP zoekt nieuwe medewerkers! 

Heeft het je altijd al aangetrokken om bij GRIP te werken? En vind jij die sfeer ook zo 
belangrijk. Lees dan snel verder. 

Bij GRIP kom je voor de vette routes en boulders, maar ook om in het café te chillen na 
een stevige klimsessie. Het kan erg druk zijn. Houd jij overzicht en zie jij die ene klant 
net z’n drankje op hebben of die andere klant wachten bij de bar. Omdat onze 
medewerkers vaak in de hal druk zijn met het helpen van onze klanten, kan jij ze 
daarmee helpen. En ben jij aanwezig tijdens spitsuur momenten. 

Jouw taak is om ervoor te zorgen dat de gasten zich welkom voelen, in kunnen checken 
en een bestelling kunnen doorgeven. Daarnaast houd jij een oogje in het zeil in de zaal. 

Dit doe je allemaal in samenwerking met de medewerker van onze GRIP Crew. Samen 
zorgen jullie ervoor dat alles op rolletjes loopt en dat onze gasten niets te kort komen. Je 
kunt dus goed zelfstandig werken, maar ook goed samenwerken. Je bent 
klantvriendelijk, een harde werker en zorgt altijd voor een goede sfeer. Bij voorkeur heb 
je al ervaring in de bediening.  

Competenties  
 Enthousiasmeren van klanten 
 Gastvrij 
 Overzicht kunnen houden 
 Flexibel 
 Voorkeur ervaring in de horeca 

 
Beschikbaarheid 

 Minimaal 3 momenten in de week, voorkeur donderdagavond van 19:00 – 22:15 
uur in het klimcentrum, vrijdag van 19:00 – 22:00 in het klimcentrum en zondag 
van 09:30 – 12:30 uur in het klimcentrum 

 Op invalbasis in het weekend en avonden op beide locaties 
 3 tot 8 uur per dag 

 
Wat we bieden 

 Een aanstelling op contract-basis 
 Een marktconform salaris 
 Korting in onze winkel en horeca 
 Gratis boulderen en sportklimmen bij Grip 
 Gratis deelnemen aan cursussen en workshops 
 Eventueel kunnen we kijken naar combinaties van onze vacatures 

 
Kom je bij ons werken? 
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan met een sollicitatiebrief en C.V. vóór 21 februari.  
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