
  

 
 

  
 
 

 

Kom jij ons team versterken?  

VOOR GROEP SPORTOASE IN BRASSCHAAT  
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:  

PARTNERSHIP COÖRDINATOR  
 
 
 
Groep Sportoase 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.  
Onze 16 verschillende vestigingen die over grote zwemgedeeltes, Healthclub met fitnessruimte, 
groepslessenzalen, … beschikken zijn het sportieve hart voor de omgeving met een antwoord op de lokale 
noden. 
 
Functieomschrijving 
 

• Je werkt nauw samen met je MARCOM collega’s  en werkt rechtstreeks onder de marketing manager 

• Binnen het MARCOM team ben jij commercieel verantwoordelijk en de schakel tussen onze leden, 
medewerkers en onze partners 

• Je houdt de markt in de gaten, voelt onze doelgroep aan en weet welke hypes en opportuniteiten zich 
voorzien en wat onze concurrenten doen. Zo voel je uitstekend aan welke deals goed kunnen aanslaan bij 
onze leden en weet je de juiste bedrijven te selecteren voor een partnership 

• Je bent verantwoordelijk voor de bedrijvenfitness binnen onze werking en je ondersteunt het team op vlak 
promoties en community marketing. Zo stel je o.a. mooie en interessante gezondheidspakketten samen 
voor alle stakeholders binnen Sportoase. 

 
Jouw profiel 
 

• Je bent in het bezit van een Hoger diploma marketing of communicatie 

• Je hebt reeds enkele jaren relevante ervaring binnen marketing en communicatie en/of 
accountmanagement 

• Je bent enthousiast met een sterke commerciële feeling die voluit gaat voor haar/zijn targets en goed 
vertrouwd is met online marketplaces en/of e-commerce. 

• Je bent resultaatgericht en kickt erop om een project te zien uitgroeien tot een succes. 

• Bij negotiaties ben je een sterke onderhandelaar die ook de lange termijn relatie niet uit het oog verliest 

• Je creativiteit zorgt voor vernieuwende ideeën.  

• Je bent analytisch sterk, waardoor je na elke actie een grondige evaluatie kan maken van de 
verkoopresultaten. 

• Je werkt planmatig en hebt een feilloos oog voor detail 

• Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van Nederlands en Frans  



  

 
 

  
 
 

 

 
 
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 lokale werkstelling en de mogelijkheid tot 1 dag thuiswerk 

• 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 
 


