
  

 
 

  
 
 

 

 

Breng jij samen met ons heel Antwerpen in 
beweging?   

VOOR ONZE NIEUWE VESTIGING SPORTOASE GROOT SCHIJN IN ANTWERPEN 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:  

IJSMEESTER 
Sportoase Groot Schijn is door zijn ongezien en breed aanbod aan bewegings- en recreatiemogelijkheden een 
prachtig gezondheidsparadijs waar plezier, gezonde voeding, beweging en ontspanning hand in hand gaan.  
Het gebouw dat over een groot zwemgedeelte, een Healthclub met fitnessruimte en 2 ijsbanen beschikt is het 
sportieve hart voor de omgeving met een antwoord op de lokale noden maar is dankzij haar breed aanbod ook 
ver buiten Antwerpen uniek. 
 
Functieomschrijving 

• Je zorgt voor een veilige omgeving in de ijshal 

• Je staat in voor de verhuur van de schaatsen en je onderhoudt het materiaal 

• Je houdt toezicht in de ijshal en verhelpt storingen waar nodig 

• Je beheert het stockbeheer van de ijshal  

• Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten in de ijshal en de leveranciers voor 1ste lijn storingen en 
reparaties 

 
Jouw profiel 

• Je beschikt over een technische kennis van alle ijsmateriaal  

• Je ziet werk en je hebt oog voor detail 

• Je houdt ervan om samen met je collega’s een nette werkomgeving na te streven 

• Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook goed in team 

• Je bent sociaal in het omgaan naar klanten toe 

• Je bent flexibel, avond- en weekendwerk vormen voor jou geen probleem 

• Je bent vlot Nederlandstalig 
 
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 in een bedrijf dat groeit, samen bouwen we aan de toekomst 

• Een baan in een bedrijf dat maximaal een duurzaam beleid nastreeft. 

• Een baan waarin je meewerkt aan een gezondere samenleving voor iedereen. 


