
 

Manager   

Het Ravijn - zwem sport zorg -  
32 – 36 uur per week 

 

 

Heb jij visie, daadkracht en het vermogen om in een dynamische omgeving de juiste tactische 

en operationele keuzes te maken? Zit ondernemerschap in jou en heb je de ambitie om Het 

Ravijn - zwem sport zorg - zo te exploiteren dat financiële en maatschappelijke kansen en 

mogelijkheden verder worden benut? 

 

Over de functie  
Wij zijn op zoek naar een manager die deze prachtige accommodatie dagelijks operationeel 

aanstuurt en daarin vanuit een sterk analytisch vermogen continu verbetering en innovatie 

doorvoert.  

 

Je weet de mogelijkheden en (sport- en beweeg)faciliteiten van het gebouw in te zetten voor 

breedte- en topsport en ons brede sociaal beleid. Je werkt samen met naaste collega’s, maar 

ondernemers, verenigingen en gebruikers zijn voor jou even belangrijke stakeholders. Een 

goede samenwerking met verschillende partners zie je als kritische succesfactor bij het 

realiseren van doelen. 

 

Je geeft leiding aan een enthousiast team van vaste medewerkers en een aantal collega’s 

werkzaam binnen de flexibele schil. Actief in de schoonmaak, horeca, receptie en 

zweminstructie. Je coacht, enthousiasmeert en inspireert deze medewerkers en geeft hen de 

ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen. Je werkt resultaatgericht en bent in staat 

invulling te geven aan de geldende exploitatieafspraken. Daarover leg je heldere 

verantwoording af. 

 

De belangrijkste kaders liggen er, aan jou de uitdaging om hier ondernemend verder invulling 

aan te geven. 

 

Het Ravijn – zwem sport zorg –  
Jouw werkplek wordt Het Ravijn - zwem sport zorg -, gebouwd en ingericht vanuit de 

kernfuncties: zwem, sport en zorg. Deze multifunctionele accommodatie bestaat uit meerdere 

zwembaden, een sporthal, commerciële ruimtes en een horecavoorziening.  

 

Naast activiteiten en evenementen voor sport en bewegen draagt de accommodatie heel 

nadrukkelijk bij aan de sociale kwaliteiten van de Hellendoornse samenleving. Naast actief zijn 

staat ontmoeten centraal. 

 

Er is speciale aandacht voor zorg in de volle breedte en dat maakt het complex zeer goed 

toegankelijk voor mensen die moeten revalideren, mensen met een beperking en ouderen. 

Op de eerste verdieping is extra ruimte beschikbaar voor verbreding van de zorgfunctie. 

Daarnaast is er een sport- en speluitleen aanwezig voor zowel (sport)organisaties als 

particulieren. 

 

De ligging aan de rand van de Sallandse Heuvelrug is een unieke locatie die extra kansen biedt 

voor de gemeente Hellendoorn; natuurlijk avontuurlijk! De accommodatie sluit aan op sportieve 

en recreatieve wandel- en fietspaden en is onderdeel van meerdere sportieve en recreatieve 

evenementen.  

 



 

 

Van jou verwachten we…  
• Een op de functie gerichte opleiding op minimaal HBO-niveau en ervaring in een 

(sport)managementfunctie. 

• Dat je ondernemend sterk en goed bent in het opbouwen en onderhouden van duurzame 

relaties. 

• Dat je een goed inschattingsvermogen hebt voor wat betreft bestuurlijke verhoudingen. 

• Dat je een inspirerende en coachende leiderschapsstijl hanteert. 

• Financiële cijfers weet je goed te analyseren en door te vertalen naar strategische en 

operationele keuzes. 

• Sterke sociale, communicatieve en gastgerichte vaardigheden. 

• Affiniteit met sport en bewegen. 

• Bij voorkeur ervaring met ICT-, facilitair- en/of technisch beheer. 

• Een flexibele instelling, zowel in denkvermogen als in werktijden. 

• Een planmatige aanpak; (schriftelijk) rapporteren, adviseren en het structureren van 

(werk)processen heeft jouw aandacht. 

 

Ons aanbod 
Je kunt rekenen op een boeiende functie binnen een dynamische organisatie. De gemeente 

Hellendoorn wordt jouw nieuwe werkgever. Het salaris hangt af van je opleiding en ervaring.. 

Het bruto maandsalaris bij aanstelling is minimaal € 3.244,-- (aanloopschaal 10A) en maximaal 

€ 5.118,- (functieschaal 11) op basis van een 36-urige werkweek. Bij goed functioneren kan het 

salaris op termijn oplopen naar € 5.464-- bruto per maand (uitloopschaal 11A). Daarnaast heb je 

de regie over 17,05% individueel keuzebudget. We bieden een overeenkomst voor bepaalde tijd 

van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Een assessment kan onderdeel uit maken 

van de procedure. 

 

Informatie 

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Ruben Buijserd, huidig 

Manager Het Ravijn – zwem sport zorg - en waarnemend hoofd van het team Sport, telefoon 

0548-630600. 

 

Wil je reageren? 
Heeft de vacature je enthousiast gemaakt? Stel je aan ons voor en motiveer waarom we jou 

moeten uitnodigen voor een gesprek. Graag lezen we daar in terug hoe je de mogelijkheden 

van Het Ravijn optimaal wilt benutten en inzetten voor de samenleving. En natuurlijk wat jij 

daar als manager aan gaat bijdragen.  

 

We ontvangen graag uiterlijk 23 augustus 2020 je motivatie, inclusief CV. Deze kun je sturen 

naar de gemeente Hellendoorn t.a.v. Carlina Huisman, Unit Personeel en organisatie via e-mail: 

c.huisman@hellendoorn.nl  

 

Je hoort uiterlijk dinsdag 25 augustus 2020 van ons of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. 

Een eerste selectieronde is gepland op donderdag 27 augustus 2020. 
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