Word jij onze nieuwe collega?
VOOR SPORTOASE PHILIPSSITE TE LEUVEN,
HEBBEN WIJ EEN VACATURE VOOR EEN M/V

Klimmuur en sporthal medewerker (deeltijds contract)
Sportoase Philipssite biedt een uitgebreid aanbod voor iedereen!
Zwembadencomplex met een sportbad, instructiebad, spectaculaire glijbaan, uitgebreide wellness,
multifunctionele sport arena, vechtsportzaal, polyvalente sportzaal, business center, groepslessen, fitness,
klimmuur en sportdagen
Functieomschrijving
Als medewerker aan de klimmuur sta je in voor het begeleiden van recreatieve sporters en het begeleiden van
sportdagen aan de klimmuur. Ook het opstellen van klimlessen en het bouwen van nieuwe klimroutes zijn
belangrijk.

Takenpakket
•

Beheer van de verschillende sportzalen, klimmuur en squash en materiaal

•

Zorgen voor een goed verloop van de activiteiten aan de klimmuur, in de sportzalen en tijdens
sportdagen of andere activiteiten in Sportoase.

•
•
•
•

Toezicht op het veilig verloop van de activiteiten aan de klimmuur
Zorgen voor een goede dagelijkse werking van de afdeling
Ontvangen en informeren van de bezoekers op een klantvriendelijke manier
Toezicht op de dagelijkse werking van de sportzalen, toezicht op ordelijk verloop van de activiteiten van
scholen, clubs, verenigingen en andere gebruikers van de sportzalen.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschikken over de nodige diploma’s voor het aanbieden klimlessen
Ervaring op het vlak van begeleiding, initiatie, lesgeven,…
Organisatorische & commerciële capaciteiten
Open en positieve ingesteldheid ten overstaan van klanten en medewerkers
Sociaalvaardig, klant- en resultaatgericht
Teamspeler met verantwoordelijkheidszin
Zin voor hygiëne, orde en netheid
Polyvalent, stipt en flexibel

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

Een goede verloning met extra legale voordelen en een stipte uitbetaling van je loon
Interne en externe opleidingen om je meer expert te maken in je domein
Een informele werkomgeving met een aanspreekbaar beleid en gedreven collega’s
Een baan in een bedrijf dat groeit, samen bouwen we aan de toekomst

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar
jobs@sportoase.be of solliciteer via het sollicitatieformulier
op onze website.

