Functieomschrijving

GROEP SPORTOASE
ZOEKT

• Als een ervaren en geboren leider geef je sturing aan de
ganse organisatie van Sportoase Groot Schijn
o

CENTRUMMANAGER

o
o
o
o
o
o
o

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 bewegingsaanbod 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.

Jij bent ‘Sportoase’ en straalt gedreven deze cultuur uit
doorheen de hele werking van het centrum
Je maakt het businessplan op, volgt dit verder op en stuurt
bij waar nodig
Je beheert de budgetten correct
Je behaalt de gestelde doestellingen met een commerciële
flair
Je beheert en controleert alle financiële gegevens binnen
het sportcentrum
Je bouwt de klantenkring uit, je evalueert en stuurt het
aanbod en de dienstverlening van het centrum bij
Je volgt de nodige procedures van Groep Sportoase
Je bent eindverantwoordelijke voor de veiligheid en netheid
in en rond het sportcentrum

• Als een echte People manager
o
o

o
o

Weet je iedereen (medewerkers, leden, partners,…) in
beweging te zetten, je bent een motivator
Zorg je ervoor dat de WIN (Welcome-Invest-Neverending)mentaliteit die je zelf bezit uitgedragen wordt richting alle
medewerkers in je team
Ben je, samen met je team, het uithangbord van Sportoase
Verwerk je de toegewezen personeelsadministratie correct
(aanwerving, functiebeschrijving, evaluatiegesprekken,
uurroosters, …)

Jouw profiel
• Je behaalde minimum een Bachelorsdiploma
• Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring in het aansturen
van een groot team in een operationele omgeving
• Je bent een natuurtalent in het aanvoelen van mensen
• Je beschikt over zowel administratieve als commerciële
skills
• Je bruist van energie en bent optimistisch ingesteld
• Je vindt de perfecte balans tussen jouw rol als
leidinggevende en als ‘member-of-the-team’
• Je laat je niet tegenhouden door een tegenslag
• Je denkt in mogelijkheden, niet in beperkingen
• Je beheert de site alsof het je eigen zaak is

Wat bieden wij jou?
•

Ruggeveldlaan 488
2100 Antwerpen
jobs@sportoase.be
03/339.49.70

•
•
•
•
•
•
•

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 met veel verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid
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
Sporten tijdens de werkuren en de
mogelijkheid om extra vakantiedagen op te
bouwen als je sport na de werkuren

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

