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SPORTZAALMEDEWERKER 
 

Kortrijk als werkgever 

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's van stad en OCMW in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod 
qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale 
tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, 
armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra... De 
uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen 
we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen 
maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.  

Visie 

Kortrijk kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening. Kortrijk is een 
stad waar iedereen meetelt. Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet 
van medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit. En dat weerspiegelt zich in onze waarden.  

Waarden 

Divers - Ondernemend - Open – Samen. 

 

Het organogram 
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Functiegegevens 

Functiebenaming: Sportzaalmedewerker  

Directie:    Vrije Team 

Team:   Sport / Beheer en exploitatie sportinfrastructuur 

Loonschaal:  D1-D3 

Rapporteert aan:   Ploegbaas sportinfrastructuur 

 

In welk team kom je terecht? 

Team sport is een onderdeel van de directie Vrije Tijd. Team sport kent een erg uitgebreide werking waarin het 
beheer en de exploitatie van de sportinfrastructuur een belangrijk onderdeel is. Op diverse locaties in Kortrijk 
zijn er sterk uitgebouwde sportcentra (inclusief buitenterreinen) waarin diverse sportdisciplines worden 
uitgeoefend.  

 

Wat is de missie van team beheer en exploitatie 
sportinfrastructuur? 

Dit team heeft als doel om kwalitatief de beoefening van sport (vaak in clubverband) te faciliteren en te 
ondersteunen. Het team staat in nauw overleg met vele Kortrijkse sportclubs in diverse disciplines die voor het 
uitoefenen van hun sport gebruik maken van onze sportinfrastructuur. Hierbij staan de vragen en noden van de 
clubs en individuele gebruikers zowel naar infrastructuur, materialen, planning van hun activiteiten centraal.  
Binnen de werking van het team zijn de beheerders de contactpersonen voor de sportclubs. De ploegbazen en 
de sportzaalmedewerkers staan in voor de dagelijkse, praktische werking van de sportinfrastructuur.  

 

Wat is het doel van de functie? 

Je staat in voor het onderhoud, het toezicht en de veiligheid in en rond het sportcentrum. 

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

• Je voert de dagelijkse schoonmaak- en onderhoudstaken in en rond de sportinfrastructuur uit. Je staat 
in voor het poetsen van kleedkamers, douches, sanitair, sportzalen en algemene ruimtes. Je herstelt 
kleine defecten aan infrastructuur en sportmateriaal. Je onderhoudt de buitensportinfrastructuur.  

• Je zorgt voor een correcte en veilige opstelling van het sportmateriaal en de sport toestellen, je 
onderhoudt ze en bergt ze na gebruik terug op. 

• Je houdt actief toezicht op het gebruik van de sportinfrastructuur. Je geeft informatie aan bezoekers. 
Je zorgt voor de naleving van gebruikersreglement. Je wijst bezoekers terecht bij niet-naleving van dit 
reglement. Je staat in voor de opening en de sluiting van de gebouwen. 
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Welke competenties meten we? 

Resultaatsgerichtheid 

 
Je gaat ervoor om de taken af te werken binnen de afgesproken termijn en zet door bij problemen of tegensla-
gen. Om een goed resultaat te bereiken zoek je naar de meest optimale werkwijzen en -middelen. Je geeft tij-
dig aan wanneer er knelpunten in het werk optreden. Met materiaal en middelen ga je duurzaam om.  

 

Zelfstandig werken 

 
Je voert je taken op een zelfstandige manier uit en volgt hierbij de geldende voorschriften en interne procedu-
res. Je kan werken zonder toezicht en zoekt zelf naar oplossingen voor problemen. Bij nieuwe voorschriften en 
procedures pas je je werkwijze vlot aan.  
 

Samenwerken 

 
Je bent vriendelijk, loyaal en respectvol in de dagelijkse omgang met je collega’s. Hierbij ga je respectvol met 
anderen om en toon je waardering voor ieders eigenheid en mening. Je helpt collega’s en geeft informatie en 
kennis door en houdt rekening met hen bij taakverdeling, verlofplanning, teamvoorzieningen, … Bij problemen 
signaleer je deze of maak je ze bespreekbaar.  
 

Klantgerichtheid 

Je bent vriendelijk en hulpvaardig in contacten met burgers en klanten én respecteert de regels of afspraken. Je 
blijft kalm en geduldig én beleefd en respectvol bij vragen / klachten. Kan je de klant niet zelf helpen, dan 
stuurt je hem correct door.  
 

Communicatie  

Je richt je tot je gesprekspartner en luistert aandachtig. Je legt zaken rustig en zeker uit en vraagt en luistert 
naar andermans standpunten en argumenten . Je zoekt naar oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar 
zijn.   

 

Veilig werken 

Je kent de veiligheidsvoorschriften en hanteert materiaal/ producten/ machines op een veilige manier.  Je 
maakt gebruik van beschermkledij en andere preventieve middelen indien voorzien. Tijdens de uitvoering van 
je opdracht laat je geen materiaal rondslingeren zodat de veiligheid van anderen gewaarborgd blijft. Je bergt 
het gebruikte materiaal op een veilige manier op. Je merkt gevaarlijke situaties op (bv verkeer) gen grijpt in 
waar mogelijk.  
 

Technische vaardigheden beheersen 

 
Je bezit de basiskennis van technieken, materiaal en middelen en past deze kennis toe op basis van instructies 
van jouw leidinggevende of collega. Bij uitvoering van taken maak je gebruik van de juiste hulpmiddelen en de 
juiste technieken. Je geeft aan wanneer de opdracht te complex is en jouw vaardigheden en kennis overstijgt. 
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Veranderingsgericht handelen / wendbaarheid 

Je staat open voor andere ideeën, meningen ook als deze buiten je referentiekader vallen. Je neemt deel aan 
veranderingsprocessen. Je reageert constructief als je gevraagd worden om je werkwijze of plannen aan te 
passen en past nieuwe afspraken over de uitvoering van je taak meteen toe in de praktijk.  

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

Ben je een externe kandidaat? 

• Er zijn geen specifieke aanwervingsvoorwaarden.  

Ben je een interne kandidaat? 

• Je beschikt over ministens 12 maanden graadanciënniteit op D-niveau bij de Stad of het OCMW 
Kortrijk. 

 

Hoe verloopt de selectieprocedure?  

Screening CV 

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze 
selectieprocedure. 

 

Mondelinge proef 

Tijdens het interview gaan we na of er een match is met de job en met het team.  
 

Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is  60/100. 

Timing: nog te bepalen.  

 

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met 
mogelijkheid tot verlenging. Deze wervingsreserve wordt gebruikt om snel te kunnen inspelen op de nood aan 
personele inzet. We putten uit deze werfreserve voor tijdelijke invullingen (vervanging ziektes, 
zwangerschapsvervangingen…), maar evengoed voor permanente aanstellingen van onbepaalde duur. 

 

Wat mag je van ons verwachten?  

• Een contract van onbepaalde duur op D1-D3-niveau. 

• Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

• Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen. 

• Gratis aansluiting bij GSD-V. 



 

INFOBUNDEL |SPORTZAALMEDEWERKER   5 

 
 

• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

• Fietsvergoeding. 

• Eindejaarspremie. 

• Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

• Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) zonder collectieve sluiting. 

• Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante 
ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar. 

• Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

 

Wat verwachten we van jou? 

• Inzetbaar binnen een flexibel rooster waarin dagdiensten, avond diensten en weekendwerk 
systematisch aanwezig zijn  

• Bereid zijn om binnen diverse sportcentra ingezet te worden.  

 

Heb je vragen? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, Els 

Strubbe, 0498/90.93.81 of  via vacatures@kortrijk.be.  

mailto:vacatures@kortrijk.be

