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Ben jij een ster in het bedenken van nieuwe en eigentijdse sport- en 
beweegactiviteiten? Heb jij een frisse kijk op het effectief exploiteren van 

verschillende sportaccommodaties? En kun jij de bal aan het rollen brengen  

in Lelystad? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een sportieve en resultaatgerichte  
coördinator Sportprogrammering 

voor 24 uur per week 
 
Waar werk je aan?   
De impact en kracht van sport en bewegen is groot. Het op een effectieve wijze exploiteren van de 

verschillende sportaccommodaties van Sportbedrijf Lelystad is hierbij van groot belang. Je bedenkt 
nieuwe initiatieven en een eigentijdse programmering van sport- en beweegactiviteiten voor met 
name de zwembaden en de binnensportaccommodaties. Dit alles met in jouw achterhoofd een 

optimale bezetting van onze sportaccommodaties met een op de Lelystadse inwoner afgestemd 
sport- en beweegaanbod. Maar je stapt ook uit de vertrouwde sportwereld om een nieuw aanbod of 
product te ontwikkelen en te implementeren. Natuurlijk doe je dit niet alleen. Samen met de 
manager Exploitatie Sportaccommodaties en een bad vol collega’s spring je in het diepe om de 

gestelde afdelingsdoelen en resultaten te behalen. Uiteindelijk draag jij daarmee bij aan een vitaal 
Lelystad waar sport en bewegen voor iedereen zichtbaar én bereikbaar is!  
 
Hoe doe je dat? 

Je ziet kansen en onderzoekt mogelijkheden om de bezettingsgraad van de 
(binnensport)accommodaties te optimaliseren. Zo ontwikkel en implementeer je, samen met jouw 
manager, beleid om tot een effectieve en rendabele exploitatie te komen van onze eigen 
sportaccommodaties. Vanuit het beleid ontwikkel en implementeer je een nieuw sport- en 

beweegaanbod of nieuwe en eigentijdse producten en diensten die aansluiten bij de behoeften van 
de inwoners van Lelystad. Ook ondersteun je de manager Exploitatie Sportaccommodaties bij 
concepten voor beurzen of evenementen. Bij het ontwikkelen van het sport- en beweegaanbod spar 
je ook met de manager Sport, Bewegen & Vitaliteit. Wanneer de bal gaat rollen en je het aanbod, 

product of dienst gaat implementeren, word je geadviseerd en daar waar nodig ondersteund door de 
coördinator Communicatie & Marketing.  
 
Wat vinden wij belangrijk? 

Je bent ondernemend en resultaatgericht en gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Je bent een 
echte teamspeler en weet feilloos samen te werken met al onze partners op lokaal, regionaal of 
landelijke niveau. Trends en ontwikkelingen hou je nauwlettend in de gaten om snel in te springen 
op wensen en behoeften van de Lelystadse inwoner. Je hebt een scherpe, kritische en commerciële 

blik op de interne en externe wereld.  
 
Daarnaast heb jij: 

• aantoonbare ervaring in opzetten van een eigentijds sport- en beweegaanbod;  

• een passie voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl; 
• kennis en ervaring van de sport- en beweegsector;   
• hbo werk- en denkniveau;  
• een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord en geschrift;  

• een hands-on-mentaliteit die verder reikt dan van 9 tot 5.  
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Om in ons team te passen en om daadwerkelijk onze zwembaden en binnensportaccommodaties 
effectief te exploiteren met meer en andere initiatieven ben jij: 

• communicatief sterk en sociaal vaardig; 
• analytisch en oplossingsgericht; 
• sportief en enthousiast. 

 

Wat krijg je bij ons? 
Naast jouw manager en de teamleiders van de afdeling Exploitatie Sportaccommodaties krijg je ook 
inspiratie van onze collega’s van de afdeling Sport, Bewegen & Vitaliteit. Je kunt elke dag gratis 
sporten en wekelijks krijg je echte arbeidsvitaminen van ons. De functie valt in salarisschaal 9 van 

de cao Vermo. Wij bieden een aanstelling voor de duur van een jaar, met mogelijkheid tot 
verlenging.  
 
Ben jij op zoek naar ons? 

Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae uiterlijk zondag 1 maart 2020 naar Tamara Beks, 
bestuurs- en directiesecretaresse, per e-mail t.beks@sportbedrijf.nl, onder vermelding van ‘Vacature 
coördinator Sportprogrammering’. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de 

sollicitatieprocedure.  
 
Wil je graag eerst meer weten over Sportbedrijf Lelystad of de functie? Kijk dan op 
www.sportbedrijf.nl/over-ons of bel met Maurice Leeser, directeur-bestuurder, op telefoonnummer 

06 57 59 02 32.  
 
Over Sportbedrijf Lelystad 
Sportbedrijf Lelystad stimuleert de inwoners van Lelystad om in beweging te komen en te blijven. 

Voor het Sportbedrijf is het startpunt moderne, veilige en belevenisvolle sportvoorzieningen beheren 
en aantrekkelijke, verantwoorde (sportieve) activiteiten aanbieden die matchen bij de behoeften van 
de inwoners van Lelystad. Het Sportbedrijf is Koploper in sport, bewegen en vitaliteit en is eigenaar 
van de meeste sportaccommodaties in Lelystad. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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