
 

 

Sporthalbeheerder 
Renswoude | ca. 20 uur | (v)mbo | 1 - 2 jaar ervaring | Tijdelijk met zicht op 
vast 
 

Wij zoeken een nieuwe beheerder voor sporthal De Hokhorst in de gemeente Renswoude. In deze 

rol ga jij in én rondom het sportcomplex zorgen voor een veilige, schone en gastvrije omgeving. Jij 

voelt hiervoor een sterke verantwoordelijkheid, net als voor een prettige sfeer. Richting gebruikers 

en huurders stel je je dan ook dienstverlenend op. 

 

Wat doet de sporthalbeheerder: 

- Je houdt het sportcomplex en de omliggende openbare ruimte schoon. 

- Je zorgt voor het sleutelbeheer en voorraadbeheer. 

- Je controleert, inspecteert, onderhoudt toestellen en materialen en voert waar nodig kleine 

reparaties uit. 

- Je bereidt de sporthal voor onze gasten. 

- Je ontvangt de huurders/gebruikers en vertelt hun waar en hoe ze de sporthal kunnen 

gebruiken en achter dienen te laten.  

- Je helpt de gebruikers bij het opruimen. Je controleert regelmatig of dit door de gasten op 

een juiste manier gebeurt. 

- Je spreekt waar nodig huurders aan op ongewenst gedrag. 

- Je bent aanspreekpunt voor de gebruikers. 

- Je opent en sluit de accommodatie. 

- Je neemt de juiste maatregelen in geval van storingen en calamiteiten. Je bent ook inzetbaar 

achter de bar. Soms alleen, soms ondersteunend voor barpersoneel. 

- Je organiseert mede de door de Sporthal georganiseerde evenementen, competities, 

toernooien etc.  

- Je bent in staat lichte administratieve werkzaamheden uit te voeren, zoals het verwerken 

van administratie, actueel houden van de website etc.  

- Je bent de rechterhand van de hoofdbeheerder. Waar nodig vervang je hem. 



 

Wij vragen 

- Een sociale sportliefhebber die zelfstandig kan werken 

- Je bent klantgericht, communicatief vaardig en hebt oog voor goede service. 

- In het bezit van EHBO- en BHV-certificaten (inclusief reanimatie) en sociale hygiëne of bereid 

om deze te behalen. 

- Je hebt geen probleem met ingeroosterd worden op avonden, zaterdagen en bij 

uitzondering op zondagen. Inroosteren vindt in overleg plaats 

Wij bieden 

- Een prettige werksfeer in een mooie en goed onderhouden sporthal. 

- Een marktconform salaris. 

- Een jaarcontract met zicht op een vast contract. 

- Je komt in dienst bij Stichting Sporthal De Hokhorst, die voor de gemeente Renswoude het 

beheer van de sporthal verzorgt. 

- Startdatum medio augustus, in overleg. 

 

Wil je meer weten 

- Informatie over de inhoud van de functie word je graag gegeven door Huib van Tuil, 

penningmeester van de Stichting. Je kunt hem bereiken op 06-15225559 

 

Solliciteren 

- Je sollicitatiebrief en CV kun je tot 17 juni sturen naar: 

 

Stichting Sporthal De Hokhorst 

Van der Sevenderlaan 17 

3927DJ Renswoude  

 

Je kunt ook mailen naar info@dehokhorst.nl  
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