
Wie ben jij!

Geen dag is hetzelfde en staat bol van de uitdagingen. 
Klinkt niet saai toch? Je hebt een passie voor 
gastvrijheid, bent enthousiast en zit vol nieuwe ideeën 
waarmee je ons weet te overtuigen. Als facilitair 
medewerker ben je verantwoordelijk voor het dagelijks 
beheer en onderhoud van de accommodaties. 
Tussendoor ben je altijd alert en houd je toezicht op de 
accommodatie en draag je zorg voor het 
schoonhouden in en rondom de accommodatie. 

Kortom een verantwoordelijke functie in een sportieve 
en gezellige omgeving.

Jouw werkzaamheden:

• Zorg dragen voor onderhoud, 
opdrachtverstrekking en schoonmaak van de 
accommodaties;

• Houdt toezicht op het juiste gebruik van de 
accommodatie;

• Contacten onderhouden met installateurs;
• Optreden bij calamiteiten;
• Zorg dragen voor de juiste hygiëne; 
• Als aanspreekpunt fungeren voor gebruikers en 

bezoekers.

Wat vragen wij?

• MBO werk- en denkniveau;
• Diploma EHBO/BHV of je bent bereid deze 

te halen;
• Flexibel inzetbaar; vooral in de weekenden;
• Aantal uren is bespreekbaar;
• Marktconform salaris; CAO zwembaden.
• Kennis van schoonmaakwerkzaamheden;
• Technisch inzicht;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Je bent zelfstandig en je hebt een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel.

Reageren? 

Is deze functie wat voor jou? Stuur dan je 

sollicitatie naar SPORT•GOUDA t.a.v. Kristen 

van Leeuwen. Heb je nog inhoudelijke vragen 

over deze functie, neem dan contact op met 

Kristen van Leeuwen via 

peno@sportpuntgouda.nl of bel 0182 590910.

Ter versterking van ons team in de sporthallen 

zijn wij op zoek naar een: 

Facilitair medewerker 
(24 uur)

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief, inclusief CV naar:

SPORT•GOUDA BV, T.a.v. Kristen van Leeuwen 

Tobbepad 4, 2803 WH  GOUDA
Per e-mail: peno@sportpuntgouda.nl 

SPORT•GOUDA is dé organisatie die het sportbeleid 
voor de gemeente Gouda uitvoert, met als belangrijkste 
doel Gouwenaars aan het bewegen krijgen én houden; 
van jong tot oud. Als exploitant biedt SPORT•GOUDA 
iedereen in Gouda dagelijks de gelegenheid om in 
inspirerende sportaccommodaties (het Groenhovenbad, 
sporthallen, -zalen, -parken) plezier te hebben in sport 
en bewegen, andere mensen te ontmoeten en aan de 
gezondheid te werken.
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