
 
DE FUNCTIE

Voor ons hoofdkantoor in Utrecht zijn wij op zoek
naar 2 communicatief vaardige en doortastende
planners die zich goed kunnen redden in een
omgeving waar veel ad hoc wordt geschakeld. 

Als medewerkersplanner ben je verantwoordelijk
voor de volledige bezetting van al onze
vestigingen. Je krijgt energie van puzzelen en ziet
het elke dag als een uitdaging om knelpunten te
signaleren en op te lossen. Je bent een
sparringspartner voor onze managers en je denkt
actief mee om onze processen nog beter in te
richten.

Als planner ben je er elke ochtend vroeg bij omdat
je om 8:30 uur s'ochtends al bereikbaar bent voor
onze medewerkers. Jouw werktijden zijn van 08:30
uur tot circa 15:00 uur waardoor je lekker kun
genieten van een vrije middag. 

ORGANISATORISCH
MEDEWERKER

Five City Spa is de “next generation” spa van
Nederland. We groeien sterk en hebben de
ambitie om het “Five gevoel” in alle grote steden
van Nederland te bieden. Onze missie om
mensen op toegankelijke wijze een “me-moment”
te bieden is het geheim van ons succes. Met ons
mooie team van in-diensters, ZZPers en stagiaires
werken we iedere dag keihard om deze missie
waar te maken. Door een innovatief online
keuzesysteem, bijzondere gastvrijheid en
doordachte behandelingen te bieden denken wij
hier op een mooie manier aan te voldoen.

SOLLICITEER BIJ ONS!

Interesse gewekt? Stuur je motivatie en CV
naar sollicitatie@fivecityspa.com of bel voor
eventuele vragen met +31 654221370. We
kijken er naar uit van je te horen en wie
weet ben jij straks wel onderdeel van het
Five City Spa team! 

 

VERWACHTING

Mbo werk- en denkniveau.
Een aantal jaar relevante werkervaring. 
Je kunt goed overweg met
computers/softwaresystemen.
Gastvrijheid en communicatieve
vaardigheid (engels/nederlands)
Je bent een echte zelfstarter, bent
stressbestendig en hebt een proactieve
houding en denkt graag mee.
Woonachtig idealiter in of rondom Utrecht
Je bent bereid 2 maal per maand in het
weekend te werken

24 UUR PER WEEK 
IN UTRECHT

VERANTWOORDELIJKHEDEN

•Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling
van alle binnenkomende belletjes en emails.
•Je signaleert tijdig gaten in de roosters en lost
zelfstandig problemen in de planning op.
•Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse
maar ook lange termijnplanning en regelt
vervanging tijdens vakantie, feestdagen,
verloven en ziekte.
•Je verzet afspraken van klanten die opnieuw
moeten worden ingepland. 
•Je schakelt tijdig met alle medewerkers op de
vloer

WAT BIEDEN WIJ

Werken bij Five City Spa betekent werken
bij een jong en ambitieus bedrijf waar veel
ruimte is voor eigen ideeën. Daarnaast
bieden we jou:
•Goed salaris, vakantiedagen/geld,
reiskostenvergoeding en Five City Spa
pensioenregeling. Bij Five geldt altijd:
structurele uitblinkers worden beloond,
simpel als dat.
•Goede werksfeer met collega’s die elkaar
inspireren en motiveren.
•De mogelijkheid om jezelf te blijven
ontwikkelen en te groeien binnen het
bedrijf, qua verantwoordelijkheden, salaris
niveau en takenpakket.
•30% korting op al onze behandelingen
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