
 

 

Allround Sport & Organisatie 
 
Als Allround Sport & Organisatie medewerker/medewerkster zorg jij ervoor dat het sportaanbod en 
de horeca van het BRESS Sportcentrum naar een hoger niveau getild wordt.  
Dit kan gaan om de invulling van een nieuwe groepsles, welk biertje er deze maand op de tap staat of 
een de nieuwe smaak van een healthy shake.  
Door daarnaast de personeelsplanning te maken, zorg jij ervoor dat de kwaliteit hoog blijft, maar heb 
je ook de vrijheid om nieuwe ideeën in te brengen.  
Als er gaten ontstaan in het rooster, kun jij snel handelen om dit op te vangen en vindt het geen 
probleem eventueel zelf een dienst te draaien in ons sportcentrum.   
De werkzaamheden vinden vooral plaats vanuit kantoor, maar je kunt je ook service gericht op 
stellen op de werkvloer naar leden, bezoekers en sporters die het sportcentrum betreden.  
 
Verantwoordelijk niveau 

• Dagelijkse werkzaamheden met goede zorg uitvoeren. 

• Op verzoek van leidinggevende aanvullende opdrachten uitvoeren 

• Verantwoording aan directe leidinggevende over de kwaliteit van de uitgevoerde 
werkzaamheden. 

• Plek in het vaste team en aansluiten bij het wekelijks overleg. 
 
Werkzaamheden 

• Sportmateriaal beheren en onderhouden. 

• Gedurende de dag (en avond) aanspreekpunt voor dringende vragen.  

• Uitvoeren en ondersteunen van activiteiten en promotie. 

• Personeelsplanning sport en horeca.  

• Indien nodig invullen van receptie en horeca shifts. 
 
Competenties/functievereisten 

• Minimaal mbo werk- en denkniveau. 

• Recentelijk diploma behaald. 

• Minimaal 18 jaar oud. 

• Je hebt (enige) affiniteit met sport en onze doelgroep studenten.  

• Je kunt je verstaanbaar maken in het Nederlands en Engels (zowel mondeling als schriftelijk). 

• Ervaring met het gebruik van MS Office (met name Word en Excel). 

• Je bent service-minded, sociaal, representatief en houdt het overzicht. 
 
Dit krijg je ervoor terug 
Een leuke uitdagende job in een jong en enthousiast team met een sportieve informele werksfeer, 
binnen een bedrijf waar altijd iets te beleven valt. Er is ruimte voor eigen initiatieven, jezelf te 
ontwikkelen en zelfstandigheid. En uiteraard zit er een gratis sport abonnement inbegrepen bij je 
contract! 
 
Soort dienstverband 
We zijn op zoek naar een junior* Allround Sport & Organisatie medewerker/medewerkster voor 20 
uur per week, verdeeld over 3 dagen.  
*Binnen de functie zijn er doorgroeimogelijkheden tot medior (en senior). 


