
Functieomschrijving vacature Beheerder 
 
Voor Sporthal de Wissel in Goirle, waar meerdere sportverenigingen hun thuisbasis hebben, zijn wij 
per direct op zoek naar een gemotiveerde beheerder op parttime basis. Je bent verantwoordelijk 
voor het creëren van een gezellige en prettige sportsfeer. Daarbij ben je het aanspreekpunt en het 
gezicht van onze stichting. 
 
De werkzaamheden bestaan verder uit schoonmaakwerkzaamheden. Ook 
onderhoudswerkzaamheden behoren tot je takenpakket. Je zorgt voor een veilige omgeving voor 
onze bezoekers en ook horecawerkzaamheden zijn een onderdeel van je takenpakket. Een team van 
vrijwilligers ondersteund je bij het uitvoeren van de diverse werkzaamheden. Je draait ook mee in 
het schema van openen en sluiten van de sporthal. 

De functie is in principe voor 24 uur per week. Deze uren zijn grotendeels volgens een vast rooster, 
echter gezien de bezetting van de sporthal kan het voorkomen dat er ook in weekenden om jouw 
aanwezigheid wordt gevraagd. 
 
Beschik jij over de juiste kwaliteiten? Vind je het leuk om in een dynamische, sportieve omgeving te 
werken? Solliciteer dan direct op deze functie! 
 
Eisen 
•Flexibel inzetbaar;  (zowel in de avonden als weekenden); 
•Ervaring om in gesprek te gaan met gasten, niet bang zijn om op de voorgrond te treden en mensen 
aan te spreken; 
•Ervaring in het omgaan en werken met verschillende doelgroepen; 
•Sociaal en klantvriendelijk, affiniteit  met sport is een pre; 
•Goede fysieke gesteldheid; 
•Je spreekt goed Nederlands; 
•In bezit van of bereid zijn tot het halen van BHV diploma en/of EHBO diploma  
•Gezien de gevraagde flexibiliteit is het een pre als je woonachtig bent in Goirle 
 
Organisatie 

Sporthal De Wissel is onderdeel van Sportpark Van den Wildenberg in Goirle. Het sportpark biedt een 
divers aanbod van sporten en bijbehorende accommodaties dicht bij elkaar. Een van deze 
accommodaties is de multifunctionele Sporthal De Wissel. Een locatie met naast de hal, een 
sfeervolle sportbar en ook diverse vergaderruimten. 

Meerdere verenigingen, clubs en organisaties hebben Sporthal De Wissel als thuisbasis. Zo is GHV 
een grote regionale handbalvereniging waarvan de heren in de hoogste nationale competitie spelen 
(Nederlandse Eredivisie). Hierdoor zijn regelmatig mooie handbalwedstrijden in Sporthal De Wissel te 
zien waar ook veel supporters van genieten. Maar ook Dynamic Tennis Club De Wissel, 
Badmintonclub De Kanjers, enkele hockeyverenigingen, scholen uit de regio zijn vaste of regelmatige 
huurders van onze accommodatie. De accommodatie wordt ook gebruikt voor evenementen zoals 
tentoonstellingen, shows en beurzen. 

Sporthal De Wissel wordt al ruim 25 jaar geëxploiteerd door Stichting Sporthal G.H.V.. Een team van 
enthousiaste vrijwilligers zorgt er al die jaren voor dat de huurders en bezoekers van De Wissel 
kunnen genieten van hun favoriete sport of activiteit. Alleen door deze inzet kan een sporthal als De 
Wissel blijven bestaan 

 


