
Wij zijn
De Sporthal Zwolle-Zuid is op 11 oktober 1997 
officieel in gebruik genomen en biedt een breed 
scalaaan zaalsporten. Lokale- en regionale 
(onderwijs)instellingen en verenigingen maken 
gebruik van de sporthal. De sporthal wordt 
beheerd en geëxploiteerd door een stichting. 
Momenteel heeft de sporthal een halbeheerder 
en vier assistent beheerders in dienst. Het 
bestuur wordt gevormd door vijf bestuursleden 
met elk een specifieke taak. 

Wij zoeken
Wij zoeken een betrokken en ervaren bestuurder. 
Je bent in staat de wederzijdse belangen van 
een ieder bespreekbaar te maken en daarin een 
gezamenlijk gedragen besluit te formuleren. Je 
ziet toe op de uitvoering van het beleid en geeft 
verder vorm aan de ambities en de toekomst van 
de sporthal. 

De functie
Je geeft leiding aan de bestuursvergadering  
(8x per jaar). Je vertegenwoordigt de sporthal 
zowel intern als extern en naar de externe 
partijen waarmee wij samenwerken , zoals 
gemeente  en gebruikers. Je behartigt onze 
belangen en bent aanspreekbaar op momenten 
die er voor de sporthal toe doen.

Wij bieden
Een uitdagende rol in een dynamische sporthal. 
De mogelijkheid tot zelf-ontplooiing en het 
werken in een leuk en enthousiast bestuursteam 
(van vrijwilligers).

Reageren:
Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail met 
motivatie en curriculum vitae naar  
mailbox: info@sporthalzwollezuid.nl.

In de sporthal Zwolle-Zuid kun je terecht voor 
diverse zaalsporten en bewegingsonderwijs.     
Lokale- en regionale (onderwijs)instellingen en 
verenigingen maken dagelijks gebruik van 
de sporthal.  

Wat ga je doen
In deze functie ben je samen met je collega’s 
verantwoordelijk voor een efficiënt gebruik en 
beheer van de sporthal, het verlenen van 
service aan sporthalbezoekers, het verrichten 
van horecawerkzaamheden in de kantine en het 
schoonmaken van de sporthal/kleedkamers.

Wat wij vragen 
•  een VMBO werk- en denkniveau en enkele jaren 

vergelijkbare werkervaring
•  bij voorkeur in het bezit van BHV-diploma en 

Sociale Hygiëne 
• je bent flexibel inzetbaar (ook in de weekenden)

Wat wij bieden 
•  een aanstelling voor één jaar, die bij goed 

functioneren wordt omgezet in een vast 
dienstverband

• een baan voor 24 uur per week
•  een informele werksfeer met goede primaire 

arbeidsvoorwaarden

Reageren?
Mail jouw motivering en curriculum vitae  
naar mailbox: info@sporthalzwollezuid.nl. 

Voor vragen over deze functie kun je contact 
opnemen met Vrida Bakridee (halbeheerder),                
via 038-4600065. 

Kijk voor meer informatie over de sporthal op de website
www.sporthalzwollezuid.nl

Het bestuur van Stichting Sporthal Zwolle-Zuid is op zoek naar een

Voorzitter  

Assistent beheerder

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie in een sporthal met grote 
mate van zelfstandigheid?  Lees dan snel verder!

Wij zoeken een

Uiteraard is het mogelijk om eerst meer informatie op te vragen of een oriënterend gesprek aan te 
gaan. Neem dan contact op met de heer R.J. Veeninga (voorzitter), via 06-37286230.


