
 
 
  

Functieomschrijving 

• Je staat in voor de schoonmaak van heel het 
sportcomplex 

• Opvolgen van een goed stockbeheer 
• Schoonmaakmateriaal onderhouden 
• Het correct opvolgen van poetsschema’s 

Jouw profiel 

• Je hebt kennis van de onderhoudsproducten, -
machines en –materiaal 

• Je ziet werk en je hebt oog voor detail 
• Je houdt ervan om samen met je collega’s een 

nette werkomgeving na te streven 
• Je kan zelfstandig werken maar functioneert 

ook goed in team 
• Je bent sociaal in het omgaan naar klanten toe 
• Je bent flexibel, avond- en weekendwerk 

vormen voor jou geen probleem 
• Je bent vlot Nederlandstalig 

 

JOBSTUDENT 
SCHOONMA(A)K-
(ST)ER 

Groep Sportoase vormt de 
grootste gezondheidspartner 
van België. Niet alleen qua 
aanbod, maar ook qua beleving 
en aanpak, zijn we uniek in onze 
soort, en dat zowel als sport- en 
werkplek. Met binnenkort onze 
20ste vestiging bieden we een 
breed en ongezien bewegings-
aanbod aan, waarmee we 
zorgen voor een fittere en 
gezondere samenleving. Daarbij 
geven we zelf steevast het 
goede voorbeeld. Zo laten we 
onze medewerkers sporten 
tijdens de werkuren, belonen we 
hen met extra vakantiedagen 
naarmate ze sporten na hun 
werkuren en kroonden we ons al 
6 jaar op rij tot het snelste bedrijf 
op de AG Antwerp 10 Miles. 

SPORTOASE EBURONS 
DOME ZOEKT 



 

Vrijheidsweg 9 

3700 Tongeren 

Wat bieden wij jou? 

• Een goede verloning met tal van extra 
voordelen 

• 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 

jobs@sportoase.be 

012/21.01.00 

Als medewerker van Sportoase kan je sporten 
tijdens de werkuren 

Word je beloond met extra vakantiedagen 
naarmate je bij ons sport na je werkuren 

En geniet je van enorm veel 
doorgroeimogelijkheden 


