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Kun jij meer dan vijf dingen tegelijk? Kun jij je snel schakelen tussen 

telefoon, e-mail en verschillende klantprogramma’s? Zie jij elke klacht als 

een kans? En bezorg jij onze klanten het eerste welkome gevoel bij onze 

organisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou, als speler in ons team! 

Wij zijn per direct op zoek naar een flexibele en enthousiaste 

 administratief medewerker Klantenservice  

24 uur 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

Je bent of de eerste collega die Sportcentrum De Koploper opent voor onze bezoekers of 

je neemt later op de dag een collega over als je ’s middags of ’s avonds werkt. Onze 

bezoekers, van jong tot oud, komen naar De Koploper om sport en bewegen te beleven. 

Op doordeweekse middagen en op zaterdag zijn onze zwembaden gevuld met kinderen 

die leren zwemmen voor het Zwem-ABC. ’s Ochtends, ’s middags en ’s avonds is er 

ruimte voor banenzwemmen, aquasporten, Ouder & Kind zwemmen, vrij zwemmen en 

nog veel meer. Voor bijna alle activiteiten reserveren onze bezoekers online. Met hun 

klantenpas lopen zij daardoor direct door naar het zwembad. Toch merk je ze op bij de 

ingang van het zwembad en wens je ze een spetterend bezoek. Naast het eerste gezicht 

bij de receptie ben je ook telefonisch het eerste aanspreekpunt. Je krijgt vragen over 

zwemles, reserveren, afzwemmen, sport- en beweegprojecten en soms zelfs van onze 

collega’s. Je luistert aandachtig en daardoor kun je de klant goed helpen of adviseren. 

Ook weet je precies wat je in welk klantprogramma kunt doen, zodat bijvoorbeeld voor 

elke klant zijn of haar reservering optimaal verloopt. Tot slot draai jij je hand ook niet om 

voor het beantwoorden van onze e-mails. Kort, krachtig en altijd met een vriendelijke 

afsluiting. Je bent dus het visitekaartje van onze organisatie en door jouw gastvrije en 

open houding voelen de bezoekers zich meer dan welkom! 

 

Wat vinden wij belangrijk? 

Met jouw klantgerichte instelling heb jij voor elke vraag een antwoord of een oplossing. 

Je bent een echte teamplayer en dat laat je zien door jouw flexibele inzetbaarheid in 

avonduren, weekenden en schoolvakanties. Ook wanneer collega’s ziek zijn, sta jij in de 

startblokken om in te vallen. Op drukke momenten in onze accommodatie weet jij als 

geen ander het hoofd koel te houden. 

 

Daarnaast heb jij: 

• aantoonbare ervaring met klantcontact; 

• een servicegerichte instelling;  

• een passie voor sport, bewegen en vitaliteit; 

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

• een (digitale) pen voor nauwkeurig werken.  
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Wat krijg je bij ons? 

Naast het enthousiaste team van de afdeling Klantenservice krijg je nog een bad vol met 

leuke collega’s van de afdelingen Horeca, Zwembaden en Sport, Bewegen & Vitaliteit. Je 

kunt elke dag gratis sporten en wekelijks krijg je echte arbeidsvitaminen van ons. De 

functie valt in salarisschaal 4 of 5 (afhankelijk van jouw 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 10 juli 2022 naar Rita van 

Wenum, administratief medewerker, per e-mail r.vanwenum@sportbedrijf.nl, onder 

vermelding van ‘Vacature administratief medewerker Klantenservice’.  

 

Houd er rekening mee dat we soms al voor de sluitingsdatum beginnen met de selectie 

van de motivaties en cv’s. Het is dus mogelijk dat je al vrij snel na je sollicitatie een 

bericht van ons ontvangt. 

 

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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