
 

 

 

 

 

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 per februari een  

Enthousiaste Opschepper 
Part- time (12-32 uur) 

 

De taken binnen deze functie: 

• Gasten voorzien van een ijsje 

• Schakelen op personeelsplanning op basis van weersvoorspellingen  

• Instrueren, coachen en motiveren van medewerkers  

• Schoonmaakwerkzaamheden 

• Ondersteunende werkzaamheden in onze ijsfabriek 
 
Functie eisen: 

• Je bent gastvriendelijk en hebt bij voorkeur horeca ervaring  

• Je hebt een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel  

• Je hebt affiniteit met leidinggeven (leidinggevende ervaring is een plus) 

• Je bent flexibel beschikbaar en bent bereid in de avonden en weekenden te werken. 

• Je bent ruim beschikbaar in de zomervakantie en hebt maximaal 3 weken vakantie gepland. 

• Je bent gastgericht, gastvriendelijk, initiatiefrijk, sociaal aangelegd, flexibel, energiek en je kunt goed 
samenwerken binnen een gezellig team,  

• Je kunt super hygiënisch werken. 
 
Wat verwachten we van jou: 

• Een positieve instelling 

• Je weet te presteren bij drukte en de kalmte te bewaren 

• Kunt collega’s motiveren 

• Je bent vriendelijk, gastvrij en houdt er van om mensen het naar hun zin te maken 

• Je weet van aanpakken 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus  
 

Wat bieden wij 

Een leuke baan, vol afwisseling, elke dag. Uren plannen we in overleg met jou. Jouw werktijden bewegen mee 

met het seizoen en de openingstijden van de ijssalon. We bieden je een gezellig team met leuke collega’s. De 

werkzaamheden vinden grotendeels plaats van maart t/m september. Van oktober t/m februari zijn we beperkter 

geopend. 

Beloning vindt plaats conform het arbeidsvoorwaardenreglement van Heldro ijs.  

Natuurlijk mag je met regelmaat een ijsje eten en ontvang je daarnaast 30% personeelskorting op het verpakte 

ijs.   

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

kun je mailen naar Jolien Verbeeten: jolien@heldro.nl.Ben je geïnteresseerd en bereid om in de avonduren, 

weekenden en vakanties te werken dan ontvangen wij graag je sollicitatie via de website.  

http://www.heldro.nl/
mailto:jolien@heldro.nl

