
  

 
 

  
 
 

 

 

Kom jij ons team versterken?  

VOOR ONZE VESTIGING TODI IN BERINGEN 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:  

BALIEMEDEWERKER (19 uur) 
 TODI by Sportoase is een indoor onderwater- en belevingscentrum waar iedereen terecht kan, van 

gediplomeerde (apneu-) duikers tot snorkelaars zonder duikervaring. Dankzij de aanwezigheid van 5.000 

subtropische zoetwatervissen, tal van verschillende duikopleidingen en een brasserieruimte, vormt TODI niet 

enkel een unieke sport- en ontspanningsplek, maar is het ook een unieke werkplek binnen Europa.  

 
Functieomschrijving 

• Je staat in voor een klantvriendelijk ontvangst van de bezoekers van het belevingscentrum en dit zowel 
persoonlijk, telefonisch als per mail 

• Je geeft een korte briefing aan nieuwe klanten  

• Je verstrekt correcte informatie over aangeboden diensten, tarieven, tijden, abonnementen, ... 

• Je organiseert de dagelijkse werking van de infobalie 

• Je verwerkt alle kassaverrichtingen correct (kasbladen, voorbereiding facturatie, cadeaubonnen, …) 

• Je neemt de verantwoordelijkheid voor enkele administratieve taken (verwerken reservaties, controleren 
brevetten, verhuur, …) 

 
Jouw profiel 

• Je behaalde minimum een diploma secundair onderwijs 

• Je bent het eerste aanspreekpunt van jouw site en legt jouw focus op klanttevredenheid 

• Je bent een sociaal iemand en je straalt dit ook uit 

• Je werkt op een ordelijke en gestructureerde manier 

• Je hebt een goede kennis van MS OFFICE 

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

• Je bent vlot Nederlands-, Frans- en Engelstalig. Duitstalig is een pluspunt 
 
Wat bieden wij jou?  

• Een goede verloning met tal van voordelen (maaltijdcheques, korting in de brasserie, …) 

• 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 


