Word jij onze nieuwe collega?
VOOR ONZE NIEUWE SITE TE LONDERZEEL,
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:

CENTRUMMANAGER
Sportoase De Lijster biedt een uitgebreid aanbod voor iedereen!
Zwembadencomplex met een sportbad, peuter en- kleuterzone, wellness, fitness, groepslessen, …
Functieomschrijving
• Algemene leiding en uitbouw van het lokale sportcentrum
• Opmaken, opvolgen en indien nodig bijsturen van het businessplan voor het sportcentrum
• Beheer en controle van de financiële gegevens binnen het sportcentrum
• Correct beheer van de budgetten
• Uitbouw van klantenkring, evalueren en bijsturen van het aanbod en de dienstverlening van het
sportcentrum
• Invoering en opvolging van de nodige procedures
• Correcte verwerking van de toegewezen personeelsadministratie (functiebeschrijvingen,
evaluatiegesprekken, uurroosters,…)
• Eindverantwoordelijke voor de veiligheid en netheid in en rond het sportcentrum
• Je maakt zelf deel uit van het team en draait mee in het permanentiesysteem
Jouw profiel
• Je behaalde minimum een bachelor diploma met specialisatie in de sport- of recreatiesector
• Je hebt al een aantal jaren ervaring in het aansturen van een team
• Je functioneert als een echte People manager
• Je bent een natuurtalent in het aanvoelen van diverse klanten
• Je beschikt over zowel administratieve als commerciële skills
• Je bruist van energie en bent optimistisch ingesteld
• Je kan vlot switchen tussen jouw rol als manager en coach
• Je laat je niet tegenhouden door een tegenslag
• Je beheert de site alsof het je eigen zaak is
Wat bieden wij jou?
• Een goede verloning met tal van extra voordelen
• Interne en externe opleidingen om je meer expert te maken in je domein
• Een dynamische werkomgeving
• Een baan met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
• Een baan in een bedrijf dat groeit, samen bouwen we aan de toekomst

Interesse? Stuur je motivatiebrief en CV naar
jobs@sportoase.be of solliciteer via het sollicitatieformulier
op de website. Solliciteren kan tot 19/10/2018

