Bewegen loont, altijd!
Sportief Capelle is een dynamisch bedrijf, dat midden in de Capelse samenleving staat en een belangrijke
plaats inneemt in de Capelse sport- en beweegwereld. De organisatie van Sportief Capelle bestaat uit de
teams ‘Accommodatie & Exploitatie’ en ‘Sport & Bewegen’.
Wij zoeken:

Sporthalbeheerder
(per functie 38 uur per week)
Hoofdtaken:
1. Beheren en toezicht houden sportaccommodaties
• Is aanspreekpunt voor gebruikers en bezoekers van de sportaccommodaties
• Verstrekt informatie en aanwijzingen aan gebruikers en bezoekers van de sportaccommodaties
• Houdt toezicht op de orde en netheid
• Levert hand- en spandiensten aan gebruikers en bezoekers
• Beheert en houdt toezicht op (het gebruik van) de sportaccommodatie, sporttoestellen, spelattributen
en materialen
• Draagt mede zorg voor het optimaal gebruik van de sportaccommodatie
• Neemt adequate maatregelen bij calamiteiten en conflictsituaties
• Stelt de Adviseur binnensport als eerste aanspreekpunt op de hoogte van bijzonderheden
• Houdt toezicht bij grotere evenementen
2.

Zorgen voor het schoonmaak en onderhoud van de sportaccommodatie
• Verricht dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden
• Houdt toezicht op de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en het verhelpen van storingen door
derden
• Verricht onderhoudswerkzaamheden

Wij vragen:
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden
• Klantgericht
• Servicegericht
• VMBO werk- en denkniveau
• Ervaring in en affiniteit met de sport(wereld) en in het bijzonder het verenigingsleven
• Bereid zijn om onregelmatig te werken (avonden en weekenden)
• Actieve en stimulerende houding
• EHBO / BHV-diploma heeft pre
• Enig technisch inzicht heeft pre
• Rijbewijs heeft pre
Wij bieden:
Een boeiende functie in een dynamische omgeving. Inschaling en arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van de
ervaring, conform de CAO-sport (schaal 5).
Solliciteren?
Neem contact op met Lian Witteveen, directeur Sportief Capelle, via l.witteveen@sportiefcapelle.nl.
Sluitingsdatum 5 oktober 2020. Houd rekening met gesprekken in de week van 12 oktober.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

