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Centrummanager   
LAGO Beveren De Meerminnen  

De LAGO-zwemparadijzen staan gekend omwille van hun  
kindvriendelijkheid. 7 dagen op 7 een zalige temperatuur van 30 
graden en heel wat zwemplezier! Lago Beveren De Meerminnen 
heeft voor ieder wat wils; interactieve kinderbaden, twee 
geweldige glijbanen, een knotsgekke wildwaterbaan, een megatof 
golfslagbad en een buitenbad . Vergeet ook zeker niet even te 
ontspannen in de zalige warme lagune, waar je zonder twijfel 
helemaal zen zal worden. Van een hapje of drankje genieten kan 
zowel op ons zwemmersterras in je zwemkledij als in het gezellige 
Rest-eau-café.   

!! NIEUW!! Eind september opende de gloednieuwe Virtual 
Reality ruimte waar jong en oud zich kan uitleven.   

Kortom: voor een geweldige uitstap met het gezin moet je maar 
op één adres zijn, namelijk LAGO Beveren De Meerminnen!  

Wat houdt je job als centrummanager in?  

 

- Ben je verantwoordelijk voor de algemene organisatie, de financiën, het commerciële traject, het 

personeel, het bouwtechnisch onderhoud… 

- Ben je zowel intern als extern de contactpersoon die zorgt dat alles binnen het centrum gesmeerd loopt.  

- Behaal je je targets op een duurzame manier en onderhoud je zeer goede relaties met de Gemeente 

Beveren, onze opdrachtgever. 

 

- Samen met de horecamanager, de zwembadcoördinator en de administratief verantwoordelijke stuur je 

het volledige centrum.   

- Je coacht samen met hen een 30-tal medewerkers en je zorgt ervoor dat de goede teamspirit behouden 

blijft. 

- Je bepaalt het imago van de organisatie en hecht veel belang aan onze LAGO waarden met veiligheid als 

prioriteit.  

 

- Samen met Operations, HR, Marketing, Finance en Facilities bouw je een warm en plezant centrum uit, 

zowel voor bezoekers als voor onze medewerkers. 

- Samen met het nationale team en de collega’s uit de andere LAGO-centra kan je overleggen over trends, 

acties… zodat we vooruitstrevend blijven in onze aanpak en we een vlekkeloze werking hebben. 

- Je wisselt dan ook regelmatig van ideeën over de visie en de te volgen strategie met de operationeel 

directeur aan wie je op regelmatige basis rapporteert over de dagelijkse werking.  
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Ben jij onze juiste kandidaat? 

 

- Zowel met bezoekers als medewerkers en openbare besturen ga je diplomatisch, communicatief en 

(klant)vriendelijk om. 

- Met commerciële flair behaal je dagelijks je doelstellingen en zorgt ervoor dat onze bezoekers in optimale 

omstandigheden van hun zwembeurt kunnen genieten. .  

 

- Dankzij je drive en je enthousiasme doe je er alles aan om de vooropgestelde resultaten te behalen. 

- Je bent flexibel en hulpvaardig en zoekt creatieve oplossingen. 

 

- Je bent betrokken en loyaal. 

- Je woont in de regio Beveren. 

- Je kent de problematiek van een 7-dagen per week geopend centrum met ruime openingsuren.   

 

- Je bent in het bezit van een Master diploma of gelijk(w)aardig door ervaring.  

- Vooral je ervaring in een operationele omgeving kan van doorslaggevend belang zijn.  

Wat bieden wij? 

Wij bieden jou een uitdagende job met ruime verantwoordelijkheid in een open en groeiend bedrijf. Je krijgt 
de kans om zelf initiatieven te ontwikkelen en jezelf maximaal te ontplooien.  

Wij bieden jou een contract van onbepaalde duur met een mooi verloningspakket en extralegale voordelen 
zoals een bedrijfswagen met tankkaart, maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, laptop en gsm-
vergoeding. 

Bij ons is het écht leuk!  

We zijn een warm bedrijf met groeikansen voor elke medewerker. Je kan rekenen op een toffe sfeer en maakt 
deel uit van een enthousiast team in een sportieve, dynamische omgeving. Wij zorgen het hele jaar door voor 
een goede opleiding en ondersteuning. 

 

Solliciteer nu voor deze functie via LAGO Vacatures (talentfinder.be).  
Wil je LAGO eerst beter leren kennen?  

Neem dan zeker een kijkje op onze website www.lago.be. 

https://lago.talentfinder.be/nl/vacature/62861/centrummanager-lago-beveren-de-meerminnen/
file:///C:/Users/diether.thielemans/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OHMO7NW6/www.lago.be

