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Heb je kennis van technische installaties en het onderhoud van (sport)vastgoed? 

Heb jij een scherp oog voor wet- en regelgeving? En voel jij je als een vis in het 
water tussen verschillende partijen die met jou zorgen voor veilige en schone 

accommodaties? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een  

coördinator Onderhoud gebouwen & Techniek 

voor 27 – 32 uur per week 

 

Waar werk je aan?   

Voor het stimuleren van sport, bewegen en vitaliteit en het versterken van sportverenigingen zijn 

goede en veilige sportvoorzieningen van groot belang. In heel Lelystad beheren we maar liefst 

203.974m² aan sportoppervlak. Tussen de 15.000 tot 20.000 inwoners maken hier wekelijks 

gebruik van. Sportcentrum De Koploper en Sportcomplex De Rietlanden zijn onze bekendste 

binnensportaccommodaties (inclusief zwembaden). Bij het beheren van deze gebouwen, met veel 

installatietechnische voorzieningen zijn duurzaamheid, schoon, veilig, wettelijke eisen en passend 

binnen het budget, noodzakelijke randvoorwaarden. Dit beheren doe je zeker niet alleen. Samen 

met je collega’s van de Technische Dienst werk je aan optimale plannen voor onze 

binnensportgebouwen die garant staan voor veel sport- en beweegplezier. Uiteindelijk draag jij 

daarmee bij aan een vitaal Lelystad waar sport en bewegen voor iedereen zichtbaar én bereikbaar 

is!  

 

Hoe doe je dat? 

• Je zorgt ervoor dat er actuele meerjarenonderhoudsplannen zijn en volgens planning worden 

uitgevoerd, zodat sport altijd mogelijk is en blijft op onze locaties.  

• Je bent (eind)verantwoordelijk voor de werkzaamheden die daaruit volgen.  

• Je voert regie en houdt (eind)toezicht op de uitvoering en kwaliteit van de uitbestede 

werkzaamheden door aannemers en leveranciers bij (regulier) onderhoud, projecten en 

renovaties.  

• Je begeleidt de medewerkers van de Technische Dienst bij de werkzaamheden en stuurt bij 

waar nodig. 

• Je ontwikkelt beleid voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en bijbehorende 

technische installaties. Wet- en regelgeving, hygiëne, veiligheid, energie en duurzaamheid 

zijn daarbij van groot belang.  

• Je bent als hoofd BHV verantwoordelijk voor het actueel houden van het beleid betreffende 

onze bedrijfshulpverlening en stuurt bij waar nodig.  

 

Wat vinden wij belangrijk? 

• Je voelt je als een vis in het water bij het opstellen van onderhoudsplannen, begrotingen, 

uitvoering (groot) onderhoud en het ontwikkelen van beleid.  

• Jij pakt de regie en weet jouw collega’s en externe partijen op een efficiënte en effectieve 

wijze te laten samenwerken door een goede planning, organisatie en afstemming. Dit doe je 

op een enthousiaste wijze, waarbij je de kwaliteit en het budget niet uit het oog verliest.  

• Je bent ondernemend en resultaatgericht.  
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Daarnaast heb jij: 

• hbo werk- en denkniveau; achtergrond installatietechniek en als pre ervaring in de 

zwembadtechniek;  

• aantoonbare ervaring in het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen;  

• kennis en ervaring van de kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen; 

• een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord en geschrift;  

• een hands-on-mentaliteit die verder reikt dan van 9 tot 5.  

 

Om in ons team te passen en om onze zwembaden en binnensportaccommodaties op een goede 

wijze te beheren en te onderhouden ben jij: 

• analytisch en oplossingsgericht; 

• flexibel en stressbestendig; 

• overtuigend en sociaal vaardig. 

 

Wat krijg je bij ons? 

Naast leuke collega’s en een inspirerende werkomgeving kun je gratis zwemmen, fitnessen en 

squashen en krijg je wekelijks echte arbeidsvitaminen van ons. Verder zijn je werktijden flexibel en 

is er de gelegenheid om hybride te werken. De functie valt in salarisschaal 10A, afhankelijk van 

jouw kennis en ervaring, 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 7 november 2021 

naar Priscilla Kruk, manager 

Bedrijfsvoering, per e-mail 

p.kruk@sportbedrijf.nl onder vermelding 

van ‘vacature coördinator Onderhoud 

gebouwen & Techniek’.   

 

Wil je graag eerst meer weten over 

Sportbedrijf Lelystad of de functie? Kijk 

dan op www.sportbedrijf.nl/over-ons of  

bel met Priscilla Kruk, manager 

Bedrijfsvoering, op telefoonnummer  

06 27 09 14 43.  

 

Over ons  

Lelystad is een van de jongste woongemeenten in Nederland. Op de grens van land en water is 

Lelystad een aantrekkelijke stad om te wonen, op te groeien én vrije tijd door te brengen. Vrije tijd 

die op verschillende manieren besteed kan worden. Sport en bewegen zijn daar goede voorbeelden 

van. Sportbedrijf Lelystad is namens de gemeente Lelystad verantwoordelijk voor het sport- en 

beweegbeleid. Al meer dan 20 jaar bouwen wij mee aan een vitale stad. Een stad waarin sport, 

bewegen en vitaliteit de norm zijn. Waar sport voor iedereen zichtbaar én bereikbaar is.   

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

 

“Binnen Sportbedrijf Lelystad is het elke dag weer 

anders door de variatie van werkzaamheden van 

beheer tot prachtige projecten. Het is super gaaf 

om samen met een gemotiveerd team samen te 

werken en een bijdrage te leveren aan het 

verduurzamen van onze sportaccommodaties. 

Daarnaast is het uitdagend om mooie innovatieve 

technische ontwikkelingen toe te passen in een 

sport(ieve) omgeving. Alles met het uiteindelijke 

doel om te zien hoe jong en oud genieten van onze 

prachtige accommodaties” 

 

Gerben ten Hoven 
interim coördinator Onderhoud gebouwen & Techniek 
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