Voor de verdere groei van De Nekker in
Mechelen, een team van 90 enthousiaste
medewerkers, zoeken wij een nieuwe toffe
collega

Op het domein waar De Nekker zich met een ruim
sportaanbod richt op groepen, scholen, clubs,
bedrijven en individuele gebruikers

Je taak

Sportverantwoordelijke
EVAP De Nekker exploiteert het provinciaal sport- en
recreatiecentrum op een domein van 60 ha in het
zuidoosten van het stadscentrum Mechelen.
Sinds 25 jaar biedt de provincie zo sport-, horeca-,
recreatie-, vergader- en verblijfsfaciliteiten tegen gunstige
prijzen voor een breed publiek.

Als stafmedewerker en/of lid van het leidinggevende team,
ondersteun je de directie met advies op vlak van het
algemeen beleid en specifiek omtrent sportpromotie en
sportbeleid. Je volgt de sportactualiteit, nieuwe trends en
behoeften op. Je ontwikkelt nieuwe initiatieven en
bewaakt hierbij de eigen budgetten. Je beheert de
sportaccommodaties via het uitdragen en bevorderen van
sportprogramma’s op maat. Het vastleggen van de
jaarreservaties en het opmaken van de prijsopgaven
behoren tot jouw taak. Je coördineert ook de organisatie
van de vele sportdagen, themakampen, teambuildings en
events via een optimale bezetting en dat alles veilig en
naar wens verloopt. Je doet hiertoe beroep op een aantal
medewerkers, de zwembad- en zwemschool-coördinator
en de grote pool van monitoren en sportinstructeurs.

Je profiel

Naast de recreatiezone met zwemvijver, strand, ligweide
en speeltuinen dat tijdens het seizoen 90.000
dagjesmensen trekt, is er het hele jaar een uitgebreide
zone voor sportclubs en groepen voor het beoefenen van
diverse sporten zoals voetbal, hockey, tennis, basket,
atletiek, zwemmen,… zowel in- als outdoor, een
tribunegebouw met kleedkamers, een grote vijver waar
aan watersporten kan gedaan worden, kampeerhutten en
een sportverblijf. In het centrale gebouw is er het
moderne overdekte zwembad dat meer dan 220.000
bezoekers per jaar telt en waar zich eveneens een grote
binnenspeeltuin, vergaderzalen, kantoren en een
uitgebreid horecagedeelte met cafetaria-restaurant en
feestzaal bevinden.
www.denekker.be

Je hebt een bachelordiploma Lichamelijke Opvoeding en
een brevet van hoger redder of bent bereid dit te behalen.
Je hebt kennis van sportpromotie en sportactiviteiten. Je
bent klantvriendelijk met een neus voor organisatie, een
initiatiefnemer met een positieve ingesteldheid, als ook
een verantwoordelijke, communicatieve en enthousiaste
teamplayer. Je bent flexibel ingesteld en bereid om een
avond per week en een op de vijf weekends de
eindverantwoordelijkheid over het domein te dragen. Ook
speel je positief in op de betrokkenheid en diversiteit van
medewerkers en bezoekers. Je bent loyaal en je denkt
overtuigd mee in het belang van alle werkdomeinen van
De Nekker.

Het aanbod
Een boeiende taakinhoud die uitdaging biedt en
mogelijkheid voorziet tot het volgen van opleiding. Een
enthousiast team in een organisatie met een sociaal doel
op een prachtig domein met een zeer uitgebreid aanbod
aan faciliteiten. Verloning volgens barema niveau B, een
hospitalisatieverzekering, een extralegaal pensioen,
maaltijd- en ecocheques, een vergoeding woon-werk
verkeer,...
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