
Ondernemende en inspirerende 

Teamleider  
Zwembaden

Krijg jij energie van het motiveren, stimuleren en in beweging krijgen 

van mensen? Jij bent een echte verbinder die in staat is de interne 

samenwerking tussen de teams te verstevigen.  Met jouw visie op het 

vernieuwen en in de markt zetten van onze zwemproducten zie jij wat 

er nodig is om de beleving van onze gasten te maximaliseren. Wil jij 

werken bij een organisatie die volop in ontwikkeling is en in 2021 drie 

nieuwe zwembaden exploiteert in Enschede? Dan ben jij de collega 

die we zoeken!

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 teamleider zwembaden maak jij zichtbaar 
verschil op het resultaat en de ontwikkeling 
van onze organisatie. 

Je bent verantwoordelijk voor de  volgende resultaatgebieden:

Ontwikkeling en innovatie
•  Het maximaliseren van de beleving van onze gasten aansluitend bij 

de visie en doelstellingen van Sportaal;

•  Sterke programmering van de zwembaden het Aquadrome en het 
Slagman;

•  Het vernieuwen en in de markt zetten van onze (zwem)producten;

•  Het leveren van een bijdrage aan het verder uitbouwen van het 
merk ‘Sportaal’,

Leiderschap
•  Je geeft op een coachende wijze leiding aan de teams 

zwembaden, horeca en receptie (55 professionals) en samen 
worden er mooie resultaten neergezet. Jij bent de inspirator.

Bedrijfsvoering
•  Structureren en optimaliseren van de werkprocessen;

•  Juiste kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting.

Wat wij bieden:
De rol van Teamleider Zwembaden 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 functie 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 16 april 2018. Het gesprek met de 
adviescommissie vindt plaats op 19 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 HBO werk- 

en denkniveau en hebt bij voorkeur 
een marketing of vrijetijdsmanagement 
achtergrond, maar iets anders mag ook;

•  Je bent een energieke, daadkrachtige en 
stevige persoonlijkheid;

•  Je hebt een brede vernieuwende blik op het 
aanbod van zwemproducten, commercieel 
inzicht, en weet de organisatie mee te krijgen 
in de ontwikkelingen;

•  Je hebt bij voorkeur ervaring met het 
maximaliseren van gastbelevingstrajecten en 
de daadwerkelijke implementatie van ideeën;

•  Je hebt ruime ervaring in een leidinggevende 
functie en geeft op coachende wijze leiding 
aan de teams;

•  Je kunt goed samenwerken en bent 
verbindend als het kan, maar zo nodig pak je 
door;

•  Je bent zelf een teamspeler die ervan houdt 
anderen te laten excelleren;

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

•  Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen 
in de recreatiebranche, relevante 
werkervaring in de recreatiebranche is een 
pre;


