
 

 

 

 

 

 

Heldro ijs is het lekkerste ijs van heel Nederland en misschien wel van de wereld. Dat is wat we vaak 

van onze gasten horen! Lokaal staan we bekend om onze unieke smaak: het witte goud.  

Werken voor Heldro is werken voor een bedrijf waar gastvriendelijkheid en vakmanschap voorop 

staan! Bij ons wordt alles nog met de hand gemaakt. We groeien en zijn volop in beweging. Heldro ijs 

wordt nu nog lokaal verkocht via een aantal supermarkten en via twee eigen ijssalons in Nijmegen en 

Ottersum (Noord Limburg). Voor onze ijssalon in Ottersum zoeken wij een  

Sjef ijssalon M/V 

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie in Ottersum. Jouw geheime 

ingrediënten zet je in om voor onze gasten een echte gastheer / gastvrouw te zijn. Voor onze 

opscheppers ben je een gedreven motivator, oprecht betrokken. In totaal werken bij ons 20 

opscheppers, per dag 5 tot 6. Je bewaart de rust en het overzicht, ook wanneer het druk is. Je bent 

oplossingsgericht, doelgericht en besluitvaardig.  

Je  verantwoordelijkheden bestaan uit: 

- Gast- en servicegericht zijn voor onze gasten; 

- Verkopen van ijsjes en ijsproducten; 

- Instrueren, coachen en motiveren van onze opscheppers; 

- Maken en bijsturen van de personeelsplanning; 

- Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden; 

- Zorgdragen voor een schone locatie. 

Functie-eisen 

- MBO+ werk- en denkniveau; 

- Leidinggevende ervaring bij voorkeur in de Horeca; 

- Goede beheersing van Microsoft Office. 

Wat bieden wij 

Een leuke baan, vol afwisseling, elke dag. Vaste contract uren zijn bespreekbaar. Jouw werktijden 

bewegen mee met het seizoen en de openingstijden van de ijssalon. Wij zijn flexibel naar jou en 

verwachten andersom dat jij weet wanneer je er moet zijn! De werkzaamheden vinden grotendeels 

plaats van maart t/m september. In oktober, november, december zijn we beperkter geopend maar 

ook dan zijn er werkzaamheden o.a. ter voorbereiding voor de feestdagen.  

Beloning vindt plaats conform het arbeidsvoorwaardenreglement van Heldro ijs. Indeling vindt plaats 

afhankelijk van ervaring in functieschaal W4 of W5 met een bandbreedte € 11,76 - € 14,11 per uur. 

Meer informatie over Heldro ijs kun je vinden op onze website: www.heldro.nl. Heb je vragen over de 

functie, dan kun je mailen of bellen met Jolien Verbeeten: jolien@heldro.nl / +31 478 531459. Ben je 

geïnteresseerd en bereid om in de avonduren en weekenden te werken dan ontvangen wij graag je 

sollicitatie op jolien@heldro.nl ! 
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