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Centrummanager   
LAGO CLUB Pierebad Grimbergen  

LAGO is een groeiende groep  in de sport- en 
recreatiesector in België. LAGO exploiteert 9 
subtropische zwembaden, een ecologische 

fitness met zwembad (LAGO CLUB) en een unieke 
binnenspeeltuin (Speelpunt).  

Nationaal telt de groep meer dan 400 medewerkers. Door plezier 
te scheppen in hun werk en dit uit te stralen zorgen ze ervoor dat 
bezoekers nog méér pret beleven aan hun bezoek. 

In het voorjaar van 2022 opent LAGO CLUB Grimbergen Pierebad. LAGO CLUB Grimbergen biedt sport en plezier 
voor jong en oud d.m.v. het 25-meter sportbad, recreatiezone, een hypermoderne fitness,… In het Rest-eau-café 
zal er een lekker hapje en drankje genuttigd kunnen worden. 

Het zwembad wordt in PPS-formule geëxploiteerd: een samenwerking tussen publieke partner de stad Sint-
Truiden, en privé partner LAGO, gespecialiseerd in de uitbating van zwemparadijzen op verschillende locaties in 
België. 
 

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 

 

- Samen met de horecamanager, de zwembadverantwoordelijke 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 Grimbergen. 

- 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 www.werkenbijlago.be.  
Wil je LAGO eerst beter leren kennen?  

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