
Stichting Sportvoorziening Schalkhaar en Stichting Sporthal Schalkhaar beheren sportcomplex de 

Horsterhoek en de Sporthal Schalkhaar. Gecombineerd zijn zij op zoek naar een multifunctionele 

persoonlijkheid voor de functie van:  

Beheerder Sportvoorzieningen Schalkhaar 20-24 uur per week M/V  

De sportvoorzieningen bestaan uit:  

• Sportcomplex “de Horsterhoek”  

• Sporthal Schalkhaar  

De uren zijn verdeeld over de Horsterhoek en de Sporthal. Werktijden worden afhankelijk van de 

activiteiten c.q. programma en in overeenstemming met beide besturen verder naar eigen inzicht 

ingevuld en spreiden zich in beginsel uit van maandag t/m vrijdag.   

De functie richt zich op de volgende aspecten:  

• het actief toezicht houden binnen en buiten het gebouw  

• het coördineren van gebouw- en complex gebonden activiteiten  

• het aanspreekpunt voor vrijwilligers, gebruikers, leveranciers en externe contractanten   

• het uitvoeren van kleine reparatie- en schoonmaakwerkzaamheden  

Wij vragen iemand met:  

✓ goede sociale en communicatieve eigenschappen  

✓ brede inzetbaarheid en een sterke persoonlijkheid  

✓ flexibiliteit bij het oplossen van problemen  

✓ ervaring en affiniteit met het regelen van activiteiten  

✓ ruime ervaring met reparatie- en onderhoudswerkzaamheden  

✓ binding met Schalkhaar en/of SV Schalkhaar is een pré 

✓ het bezit van een BHV-diploma is een pré  

  

Taken zijn o.a.:  

• Klaarzetten multifunctionele ruimtes voor gebruik.  

• Agenda coördinatie beheer multifunctionele ruimtes.   

• Gastheer voor bezoekers en vrijwilligers (aanbieden koffie e.d.)   

• Klein onderhoud   

• Netjes houden van buitenruimte.   

• Schoonmaak (extern en/of zelf).   

• Zorgt voor afstemming met het bestuur van de stichtingen.  

• Verricht lichte administratieve (computer) taken, zoals het bijwerken van administratieve 

gegevens, telefoonbeantwoording en postbezorging  

• Zorgt voor afstemming met werkgroep beheer & onderhoud   

  

 

 

 



Wij bieden: 

De functie is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar met een vooruitzicht bij goed functioneren op 

een aanstelling voor onbepaalde tijd. Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring. Recht op jaarlijks 23 

vakantiedagen (bij fulltime) en 8% vakantietoeslag.   

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Huub Obdeijn, per app of telefonisch op 

06 20136149  

Sollicitaties kunt u schriftelijk voor 30 juni 2021 richten aan:  

Wim Spaans, secretaris Stichting Sportvoorziening Schalkhaar: info@sportvoorzieningschalkhaar.nl 
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