
 
 
  

Functieomschrijving 

• Je staat mee in voor een klantvriendelijk 
ontvangst van de bezoekers van het 
sportcomplex en dit zowel persoonlijk, 
telefonisch als per mail 

• Je biedt ondersteuning in correcte informatie 
verstrekken over aangeboden diensten, 
tarieven, tijden, abonnementen,... 

• Je biedt ondersteuning in de organisatie van 
de dagelijkse werking van de infobalie 

• Je staat mee in voor het correct verwerken van 
alle kassaverrichtingen 

• Je verwerkt mee administratieve taken 
(verwerken reservaties,…) 

Jouw profiel 

• Je volgt een administratief gerelateerde 
opleiding 

• Je bent positief en enthousiast ingesteld maar 
durft ook kritische vragen te stellen 

• Je werkt nauwkeurig, bent stressbestendig en 
weet prioriteiten te leggen 

• Je hebt een proactieve houding 
• Je hebt een goede kennis van MS OFFICE 
• Je moet minimum 8 weken stage lopen 

STAGAIRE(E) 
BALIE- 
MEDEWERKER 

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 TER HEIDE 
ZOEKT 



 

Vakenstraat 18 

3110 Rotselaar 

Wat bieden wij jou? 

• Een uitdagende stageplaats met veel 
verantwoordelijkheid en de mogelijkheid 
om jezelf te ontwikkelen bij een sterk 
groeiend bedrijf 

• Een stageplek dat gemakkelijk bereikbaar 
is met het openbaar vervoer 

• Gratis toegang tot alle Sportoase 
faciliteiten gedurende de stageperiode 

 

jobs@sportoase.be 

016/89.29.90 

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 


