
 

 

 

Arenal Mechelen 
 

padel - padbol - soccer5 - trampoline 

 
 
 

ㅡ 

Functieomschrijving 

 

Als sportief verantwoordelijke werk je onder de clubmanager en 
functioneer je als zijn rechterhand.  

In je functie ben je verantwoordelijk voor alle padel-activiteiten, 
organiseer je mee aan teambuildings en schoolactiviteiten, draag je je 
steentje bij in het administratieve werk en ben je het directe 
aanspreekpunt voor medewerkers.  

Beste omschrijving voor je functie is dat van een meewerkend manager 
die alles in het werk stelt om onze gasten een excellente all-round service 
te bieden. 

ㅡ 

Taken 

 

● Je werkt actief mee op de werkvloer (club, onthaal, feestzone, …) 
● Je staat samen met het team garant voor een uitstekende service 

& beleving voor onze gasten 
● Je geef leiding aan het team, leidt nieuwe medewerkers op & 

coacht ze 
● Je staat in voor de dagelijkse administratie 
● Je staat in voor het opstellen en opvolgen van de 

personeelsadministratie 
● Je waakt permanent over het kwaliteitsniveau van het merk 

Arenal 
● Je bedenkt en organiseert activiteiten die het merk Arenal nog 

meer op de kaart zetten 



ㅡ 

Profiel 

 

● Je genoot minimum een Bachelor opleiding of gelijkwaardig door 
ervaring 

● Je hebt leidinggevende ervaring in een klantgerichte functie 
● Je staat open voor avond- en weekendwerk 
● Je hebt een hands-on-mentaliteit en een zin voor 

verantwoordelijkheid 
● Je kan zelfstandig, gestructureerd en georganiseerd werken 
● Je bent flexibel en stressbestendig 
● Je kan iedereen motiveren met je positivisme, enthousiasme en 

dynamisme 
● Je bent sociaal, communicatief en werkt graag in team 
● Je hebt een passie voor sport in het algemeen 
● Je bent woonachtig in de omgeving van Mechelen 
● Je kan vlot communiceren en dit zowel in het Nederlands, Frans 

als Engels 

ㅡ 

Aanbod 

 

● Een functie met veel autonomie en ruimte voor eigen ideeën 
● Prettig gestoorde collega’s in een leuke & dynamische werksfeer 
● Contract onbepaalde duur 
● Aantrekkelijke basisverloning met leuke extra’s (maaltijdcheques, 

groepsverzekering, …) 

 

ㅡ 

Interesse? 

 

Stuur dan snel  je CV en een korte motivatie naar bram@arenal.be! 

 


