
  

 
 

  
 
 

 

Kom jij ons team versterken? 

VOOR GROEP SPORTOASE ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:  

Operationeel manager 
 
 
 
Sportoase is door zijn ongezien en breed aanbod aan bewegings- en recreatiemogelijkheden een prachtig 
gezondheidsparadijs waar plezier, gezonde voeding, beweging en ontspanning hand in hand gaan.  
Onze vestigingen die over een grote zwemgedeeltes, healthclubs met fitness, … beschikken zijn het sportieve 
hart voor de omgeving met een antwoord op de lokale noden. 
 
Functieomschrijving:  
 

• Als een ervaren en geboren leider assisteer je onze operationele directie en geef je coaching en 
begeleiding in verschillende vestigingen van Sportoase.  

 
Jij bent ‘Sportoase’ en straalt gedreven deze cultuur uit doorheen de hele werking de verschillende centra. 
Je begeleidt onze verschillende centra bij:  
 

o Het opmaken van een businessplan 
o Budgetbeheer 
o Opvolging van de algemene operationele werking op de sites en ondersteuning van management 

van lokale sites en Groep Sportoase.  
o Het beheer van alle financiële gegevens binnen het sportcentrum 
o Commerciële doeleinden zoals de uitbouw van de klantenkring  
o Opvolging procedures binnen Sportoase 
o De veiligheid en netheid in en rond de sportcentra 
o Implementatie van procesoptimalisaties 

 

• Als een echte People manager: 
 

o Weet je iedereen (medewerkers, leden, partners,…) in beweging te zetten, je bent een motivator 
o Zorg je ervoor dat de WIN (Welcome-Invest-Neverending)-mentaliteit die je zelf bezit uitgedragen 

wordt richting alle Sportoase collega’s  
o Beschik je over vlotte en kwalitatieve communicatieskills 
o Verwerk je de toegewezen personeelsadministratie correct (aanwerving, functiebeschrijving, 

evaluatiegesprekken, uurroosters, …) 



  

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
Jouw profiel 
 

• Je behaalde minimum een Bachelorsdiploma met specialisatie in de sport- of recreatiesector 

• Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring in het aansturen van een groot team in een relevante sector 

• 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 
 

 
Wat bieden wij jou?  
 

• 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 
 


