
  

 
 

  
   

 

 

 

Kom jij ons team versterken? 

VOOR SPORTOASE PHILIPSSITE IN LEUVEN, 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:  

EVENTMANAGER  

Sportoase Philipssite  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 , …beschikt is het sportieve 
hart voor de omgeving met een antwoord op de lokale noden. 
Sportoase Business & Events heeft een uniek aanbod voor bedrijfsevenementen: het Business Center in Leuven 

heeft een brede waaier aan eventformules voor personeelsfeesten, seminaries, familiedagen, ….  

Functieomschrijving 

• Je bent verantwoordelijk voor de aansturing en organisatie van de eventsafdeling binnen Sportoase 

• Je beheert en controleert de financiële gegevens 

• Je bouw je klantenkring uit en voorziet hiervoor de nodige prospectie 

• Je evalueert het aanbod en de dienstverlening van je afdeling met het oog op een maximale omzet en 
klantentevredenheid en je stuurt bij waar nodig 

• Je werkt onze interne en nationale events mee uit van A tot Z 
 
Jouw profiel 
• Je hebt over een bachelor of masterdiploma in eventmanagement  
• Je kan enkele jaren ervaring voorleggen in een vergelijkbare functie 
• Je hebt een hands-on mentaliteit  
• Je beschikt over zowel organisatorische als commerciële skills 
• Je bruist van energie en bent optimistisch ingesteld 
• Je hebt een open houding, bent sociaal en je kan probleem-oplossend denken 
• Je houdt ervan om samen met de collega’s te streven naar een nette werkomgeving 
• Je beschikt over zowel verantwoordelijkheidszin als excellente rapportage skills 
• Je bent vlot Nederlandstalig. Kennis Frans is een pluspunt 
 
 
 
 
 



  

 
 

  
   

 

 
 
 
 
 
Wat bieden wij jou?  

• Een goede verloning met tal van extra voordelen zoals o.a. ADV dagen 

• Een dynamische werkomgeving 

• Een baan met veel verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en vrijheid 

• 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 

 
 


