
Medewerkers Horeca M/V (full-/flextime)
Horeca ervaring is een absolute pré. Ben je opzoek naar een veelzijdige en uitdagende baan? Met 

diverse bars, restaurants en feestzalen biedt Marveld je een zeer afwisselende werkomgeving. 

Medewerkers Huishoudelijke Dienst M/V (flextime) 
Voor 20 uur per week, zowel op werkdagen als de weekenden. Heb je affiniteit met dit vak, dan 

hebben we een veelzijdige flextime baan waarbij het schoonmaken van het zwembad en de 
hoofdgebouwen een hoofdbestanddeel vormen.

Heb je ervaring in de horeca of huishoudelijke dienst en ben jij degene die wij zoeken,  
stuur dan je sollicitatiebrief en CV vóór 27 januari 2018 naar info@marveld.nl

Marveld Recreatie in Groenlo is op zoek 
naar een aantal enthousiaste en gedreven 
medewerkers voor diverse afdelingen.

Elshofweg 6 • 7141 DH Groenlomarveld.nl 

Medewerkers Horeca M/V (full-/flextime)
Horeca ervaring is een absolute pré. Ben je opzoek naar een veelzijdige en uitdagende baan? Met 

diverse bars, restaurants en feestzalen biedt Marveld je een zeer afwisselende werkomgeving. 

Medewerkers Huishoudelijke Dienst M/V (flextime) 
Voor 20 uur per week, zowel op werkdagen als de weekenden. Heb je affiniteit met dit vak, dan 

hebben we een veelzijdige flextime baan waarbij het schoonmaken van het zwembad en de 
hoofdgebouwen een hoofdbestanddeel vormen.

Heb je ervaring in de horeca of huishoudelijke dienst en ben jij degene die wij zoeken,  
stuur dan je sollicitatiebrief en CV vóór 27 januari 2018 naar info@marveld.nl

Marveld Recreatie in Groenlo is op zoek 
naar een aantal enthousiaste en gedreven 
medewerkers voor diverse afdelingen.

Elshofweg 6 • 7141 DH Groenlomarveld.nl 

Zwemonderwijzer M/V (flextime)
Een afgeronde opleiding tot zwemonderwijzer heeft  de voorkeur.  

Ben je sportief  en vind je lesgeven leuk, dan behoort een omscholing  
tot zwemonderwijzer tot de mogelijkheden.

Heb je ervaring als zwemonderwijzer en ben jij degene die wij zoeken, 
stuur dan je sollicitatiebrief en CV vóór 1 juni 2020 naar info@marveld.nl

Marveld Recreatie in Groenlo is  
op zoek naar een enthousiaste  
en gedreven medewerk(st)er.


