
Energieke en verbindende 

Projectleider  
Sport

Jij bent een projectleider met aantoonbare ervaring en kennis van het 

werkveld sport. Jij krijgt mensen in beweging en hebt het talent om ze te 

motiveren, verbinden en beïnvloeden. Jij realiseert hierbij graag win-win 

situaties. Zie jij het als een uitdaging om naast het projectmanagement 

de dienstverlening aan de sporters in Enschede verder vorm te geven? 

Dan willen wij je graag ontmoeten! 

Vacature

Kijk voor meer informatie op www.sportaal.nl



Sportaal stimuleert mensen om samen te sporten en 
te zwemmen. Dat doen we door sportactiviteiten te 
organiseren, voor veilige en schone sportaccommodaties 
te zorgen en sporten voor iedereen bereikbaar te maken. 
Wij zijn Sportaal, spelverdeler in sport.

Als Projectleider Sport breng jij samen met 
collega’s projecten tot een succes.  

Je bent verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:

Projectmanagement
Het voorbereiden, managen, uitvoeren en evalueren van verschillende 
deelprojecten. Voorbeelden van (lopende) projecten zijn: 

•  (Her)inrichting van zwem/sportpark het Diekman;

•  Gezonde exploitatie van de sportcomplexen; 

•  Beheer en onderhoud van (kunst)grasvelden en sporthallen.

Bedrijfsvoering
•  Het inhoudelijk ondersteunen van de manager accommodaties op 

een breed werkterrein (van bedrijfsvoering tot duurzaamheid);

•  Het meewerken aan oplossingen voor vraagstukken die innovatief 
van karakter zijn.

Netwerken
•  Je bent een samenwerker pur sang. Relatiebeheer vind je 

belangrijk, zowel intern als extern. Verder initieer en bevorder je de 
samenwerking tussen partijen / organisaties. 

Wat wij bieden:
De rol van Projectleider Sport is een uitdagende functie bij Sportaal; 
de sportieve Enschedese werkgever die kansen biedt en jou 
aanmoedigt het maximale uit jezelf te halen;

Sportaal kent een informele werksfeer dat volop in beweging is en blijft. 
Het betreft een partime functie (24 uur) met uitstekende (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden op basis van schaal 9 (indicatief) van de cao VERMO.

Interesse?
Je kunt tot en met 2 april 2018 jouw motivatiebrief, cv en relevante 
referenties mailen naar sollicitatie@sportaal.nl. Geef in jouw motivatie 
duidelijk aan wat jouw ervaring is met de te bereiken resultaten in deze 
functie. Mocht je daarnaast nog vragen hebben, dan kun je contact 
opnemen met Hanneke ter Brugge, te bereiken per mail via h.terbrugge@
sportaal.nl

De functie wordt in- en extern tegelijk opengesteld. Bij gelijke geschiktheid 
heeft een interne kandidaat voorrang. 

Wanneer jouw cv en motivatie aansluiten bij het functieprofiel word je 
uitgenodigd voor een nadere kennismaking. De gesprekken met de 
sollicitatiecommissie vinden plaats op 18 april 2018. Het gesprek met de 
adviescommissie vindt plaats op 23 april 2018. 

• Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

• Aanvang werkzaamheden: in overleg, zo snel mogelijk.

• Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs 
gesteld. 

• Een VOG en referentiecheck maken onderdeel uit van de 
selectieprocedure.

Contactpersoon vacature

Hanneke ter Burgge
h.terbrugge@sportaal.nl

Bezoekadres 

J.J. van Deinselaan 2
7541 BR Enschede

Postadres

Postbus 503
7500 AM Enschede

Wie ben jij?
•  Je bent een professional op minimaal HBO 

werk- en denkniveau;

•  Je bent een enthousiaste, verbindende en 
stevige persoonlijkheid;

•  Je bent een sterke organisator en weet het 
behalen van mooie resultaten te combineren 
met een goede samenwerking;

•  Je hebt aantoonbare kennis van het 
werkveld sport en bent bekend met hoe het 
gemeentelijke sportbeleid invloed heeft op 
jouw werk; 

•  Je bent een zelfstarter, proactief en 
actiegericht en houdt van afwisselende 
werkzaamheden;

•  Je hebt juridisch en financieel inzicht en bent 
een uitstekende projectbewaker, zowel op 
kwaliteit, als tijd- en kostenbesteding;

•  Je hebt gevoel voor samenwerkings-
dynamiek en kan goed omgaan met 
verschillende, soms tegenstrijdige, belangen;

•  Je werkt gestructureerd en beschikt 
over goede schriftelijke en mondelinge 
communicatie; 

•  Je omarmt de visie, doelstellingen en 
kernwaarden van Sportaal en weet deze te 
vertalen in je werk. 


