
Vindingrijke en enthousiaste   
medewerker techniek

36 uur per week

VACATURE

Heb jij een passie voor techniek en krijg jij energie van 

afwisselend werk?  En vind jij het leuk om samen met drie 

collega’s het onderhoud voor 34 accommodaties in Enschede 

uit te voeren? Dan ben jij de collega die we zoeken! 

Kijk voor meer informatie op www.sportaal.nl

http://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.

Wat je gaat doen bij Sportaal:
Als medewerker techniek ben je verantwoordelijk 
voor het verrichten van onderhoud en 
beheerwerkzaamheden in 34 accommodaties in 
Enschede. Ons specialisme is het uitvoeren van 
inspecties aan sporttechnische inventaris. We 
gebruiken hiervoor de Sportkeur app. Je verzorgt 
en herstelt de sporttechnische inventaris van 
accommodaties en verricht alle voorkomende 
werkzaamheden (waaronder huismeester-taken). 

In de sportaccommodaties vinden regelmatig 
evenementen plaats. We verwachten dat je tijdens 
deze evenementen namens Sportaal (technische) 
ondersteuning biedt en aanspreekpunt bent voor 
de gasten en/of bezoekers. 

Jij bent:
•  Je bent enthousiast, sociaal en proactief 

en hebt bij voorkeur de opleiding hout-, 
metaalbewerking of electrotechniek MBO4 
afgerond, maar iets anders mag ook;

•  Je bent vindingrijk, werkt zorgvuldig en 
oplossingsgericht en bent digitaal vaardig.

•  Je kunt goed zelfstandig werken, 
samenwerken en staat stevig in je schoenen;

•  Je hebt kennis van relevante wet en 
regelgeving en technische voorschriften die 
in jouw vakgebied van toepassing zijn; 

•  Je bent in een wisselend dienstenpatroon 
inzetbaar en in het bezit van rijbewijs B/E;

•  Je herkent je in de kernwaarden van Sportaal 
(samen, scoren en sportief) en weet deze te 
vertalen in je werk. 

•  Kennis van sporttechnische inventaris is een 
pré;

Wat bieden wij?
•  Een afwisselende en zelfstandige functie 

bij een werkgever, die kansen biedt, die 
aanmoedigt het maximale uit jezelf te halen;

•  Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht 
op een vast dienstverband;

•  Een informele en gezellige werksfeer waarin 
je samenwerkt in een team met negen 
professionele collega’s waarvan drie collega’s 
werkzaam zijn in de techniek;

•  De functie is ingeschaald in schaal 5 van de 
CAO Vermo (min € 1.705,- / max € 2.599,-) 
excl. vakantiegeld 8%, eindejaarsuitkering 
6% en werkgeversbijdrage levensloop 1,5%;

•  Wil je eerst een dag meelopen? Dat behoort 
zeker tot de mogelijkheden. 

Interesse?
Dan nodigen we je uit om te solliciteren! Wil je eerst 
nog wat meer weten of heb je vragen? Neem dan 
contact op met Siegfried Willemsen, teamleider 
binnensport, te bereiken op 053-4888900 of via 
s.willemsen@sportaal.nl.

Solliciteren
Word jij onze nieuwe collega? Wij ontvangen jouw 
sollicitatie graag voor maandag 25 februari 2019 
via  sollicitatie@sportaal.nl.

De gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden 
plaats op dinsdag 26 februari 2019. Een VOG 
en referentiecheck maken onderdeel uit van de 
selectieprocedure. 

De werving vind gelijktijdig intern en extern plaats. 
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten 
voorrang.

Contactpersoon vacature

Siegfried Willemsen
s.willemsen@sportaal.nl

Bezoekadres 

J.J. van Deinselaan 2
7541 BR Enschede

Postadres

Postbus 503
7500 AM Enschede
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