
 
 
 
 
De Sporthal Zwolle-Zuid is op 11 oktober 1997 officieel in gebruik genomen en biedt een breed scala 
aan sportactiviteiten, zoals voetbal, handbal, volleybal, gymnastiek, bewegingsonderwijs, dans en 
ballet. Lokale- en regionale instellingen, verenigingen maken gebruik van de sporthal. Sporters en 
gebruikers kunnen voor ontspanning terecht in de kantine. De sporthal wordt beheerd en 
geëxploiteerd door een stichting. Het succes van de sporthal is een samenspel van enthousiaste 
medewerkers en een gedreven bestuur. Wij zijn op zoek naar een  
 

Assistent Beheerder  
 

18 - 24 uur per week  
 
 
Functie-inhoud 
 
Je houdt toezicht op het gebruik van de hal, verleent service aan de sporters/bezoekers en verricht 
diverse horeca werkzaamheden zoals het verstrekken van dranken en het bereiden van diverse 
snacks. Je voert ook kleinschalig technisch onderhoud uit en reinigt de sporthal, kantine en de 
kleedkamers.   
 
Wij vragen 
 
- Je beschikt minimaal over een VMBO diploma, eventueel aangevuld met Bedrijfshulpverlening    

en diploma Sociale Hygiëne (of bereid deze certificaten te behalen). 
- Je hebt aantoonbare ervaring in een dienstverlenende omgeving. 
- Je bent bereid om onregelmatig te werken (’s avonds en/of in het weekend). 
- Je hebt een klantvriendelijke instelling. 

 
Wij bieden 
 
- Een aanstelling voor de duur van één jaar, met vooruitzicht op een vast dienstverband. 
- Een 18-urige werkweek (maximaal 24 uur per week).  
- Een salaris van € 890,- bruto per maand.  
- 9 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag. 
- Een afwisselende functie met grote mate van zelfstandigheid en een collegiale werksfeer.          
- Deelname aan collectieve pensioenregeling (werkgever betaalt premie werknemersdeel). 

 
Belangstelling? 
  
Wil je ons team komen versterken? Dan zien we jouw motivering en curriculum vitae graag tegemoet. 
Mail deze naar info@sporthalzwollezuid.nl  
 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Vrida Bakridee (halbeheerder), telefoon  
038-4600065. 
 
Kijk op de website: www.sporthalzwollezuid.nl 
 
Bezoekadres: 
 

Sporthal Zwolle-Zuid 
Van der Heydenstraat 2 
8014 ZZ Zwolle 
 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 


