
 

 
 

  
 
 

Word jij onze nieuwe collega?  

VOOR SPORTOASE GROEP TE BRASSCHAAT,  
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR: 

NATIONAAL FITNESSMANAGER 
Hou jij van alles wat met fitness te maken heeft? En ben je op zoek naar een veelzijdige functie in een sterk 
groeiend bedrijf ? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanuit je eigen ervaring in de fitnesswereld sta je in voor de 
organisatie, commercialisatie en optimalisatie van de nationale fitness- en groepslessenwerking. 
 
 
Functieomschrijving 

• Je staat in voor het strategisch beleid en draagt bij in de vernieuwing van concepten 

• Je werkt onder de rechtstreekse leiding van de Operationeel Manager 

• Je signaleert, analyseert en interpreteert relevante ontwikkelingen (lokaal – internationaal) 

• Je vergelijkt de positie van de eigen organisatie en andere spelers in de markt van sport en beweging 

• Je ontwikkelt en adviseert over strategie en beleid in sport en bewegen 

• Je ontwikkelt en coördineert de sport- en bewegingsprogramma’s 

• Je biedt op een flexibele en gestructureerde wijze ondersteuning aan de fitnessmanagers 
 
 
Jouw profiel 

• Je beschikt minimum over een bachelor diploma met specialisatie in de sport- of recreatiesector 

• Je hebt minstens vijf jaar ervaring in de fitnesswereld 

• Je beschikt zowel over administratieve skills als commerciële skills 

• Je hebt een hands-on mentaliteit en een sterk probleemoplossend vermogen 

• Je bruist van energie en je bent optimistisch ingesteld 

• Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van Nederlands en Frans 
 
Wat bieden wij jou?  

• Een goede verloning met tal van extra voordelen en een stipte uitbetaling van je loon 

• Interne en externe opleidingen om je meer expert te maken in je domein 

• Een informele werkomgeving met een aanspreekbaar beleid en gedreven collega’s 

• 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.   


