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Werk jij graag zelfstandig? Geef jij mensen een welkom gevoel?  
En ben je niet vies van schoonmaakwerk? Misschien is onderstaande 

vacature dan wat voor jou! 
 

Voor de afdeling Beheer & Onderhoud zijn wij op korte termijn op zoek naar een 

beheerder (m/v) voor 20-24 uur per week. 

 

In deze functie zorg jij in en rondom onze sportaccommodaties voor een veilige, schone 

en gastvrije omgeving. Voor onze verenigingen, huurders en gebruikers van onze 

accommodaties ben jij het aanspreekpunt. 

  

Wat ga je doen: 

• Je opent en sluit accommodaties. 

• Je houdt het sportcomplex schoon en voert soms klein reparaties uit. 

• Je spreekt waar nodig huurders en gebruikers aan op ongewenst gedrag. 

• Je neemt de juiste maatregelen in geval van storingen en calamiteiten. 

• Je bent ook inzetbaar in de horeca. Soms alleen, soms ondersteunend. 

 

Wat vragen wij: 

• Je bent in staat om in onregelmatige diensten te werken (dag-, avond- en 

weekenddiensten). 

• Je hebt een MBO-3 opleiding en een geldig EHBO/AED/BHV-diploma of bent 

bereidt om deze te behalen. 

• Bij voorkeur ook een SVH-certificaat i.v.m. inzetbaarheid in de horeca. 

• Je hebt een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig. 

• Je bent zelfstandig, flexibel en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Je bent representatief en hebt een verzorgde uitstraling.  

 

Wat bieden wij: 

• Een goed salaris conform cao Vermo (schaal 3). 

• Een zelfstandige functie met veel afwisseling en contact met mensen. 

• Je kunt elke dag gratis sporten en wekelijks krijg je arbeidsvitamines van ons. 

 

Sollicitaties en informatie 

Heb je interesse in deze functie? Stuur jouw motivatie en cv vóór maandag 11 juli 2022 

aar Peter van Campen, coördinator Beheer & Onderhoud, per e-mail, 

p.vancampen@sportbedrijf.nl. Heb je vragen over de vacature of wil je meer informatie? 

Bel dan met Peter van Campen op telefoonnummer 06 20 53 15 30.  

 

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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