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BALIEMEDEWERKER 
 
Vita Krokodiel in Middelkerke is een plaats waar bezoekers terecht kunnen voor een zwembeurt, een volledige ‘work-out’ of een leuk 
moment van ontspanning, recreatie en/of rust. 
Een aantrekkelijke combinatie van infrastructuur, uitrusting en activiteiten maken van Vita Krokodiel een belevingscentrum voor gezond 
leven en bewegen. 
 
FUNCTIE 
Voor het gloednieuwe Vita Krokodiel in Middelkerke zijn we op zoek naar baliemedewerkers ter vervollediging van ons team. 
 
Het takenpakket ziet er als volgt uit: 

 Als baliemedewerker sta je in voor een warm onthaal en goede ontvangst van klanten en bezoekers en dit zowel persoonlijk, 
telefonisch als per mail. 

 Je verstrekt correcte informatie over de aangeboden diensten, tarieven, tijden, abonnementen,... 
 Je staat in voor de dagelijkse werking van de infobalie en een correcte verwerking van alle kassaverrichtingen 
 Je bent tevens verantwoordelijkheid voor enkele administratieve taken (banenplanning, reservaties, scholen, clubs, 

inschrijvingen,…) 
 In samenwerking met de Centrummanager beheer je de website en facebookpagina.  

 
PROFIEL 

 Je hebt een klantgerichte houding, je bent stressbestendig en beschikt over de nodige assertiviteit. 
 Je bent een sociaal iemand en je straalt dit ook uit. 
 Je bent flexibel, avond- en weekendwerk vormen geen probleem voor jou. 
 Je bent vlot Nederlandstalig. 
 Je hebt ervaring met MS Office (Word & Excel). 
 Woonachtig in de regio is een pluspunt. 
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AANBOD 

 Je staat mee aan de opstart en uitbouw van de Vita Groep, een nieuwe speler binnen de markt van de ontwikkeling van  
zwembad- en sportinfrastructuur. De vooruitstrevende ontwerpen en frisse aanpak van Vita Groep hebben inmiddels gezorgd  
voor de toekenning van verschillende opdrachten.  

 Een correcte verloning, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering. 
 Uurrooster te bespreken in samenspraak met centrummanager. Functie is combineerbaar met een andere functie binnen Vita 

Krokodiel. 
 Plaats van tewerkstelling: Middelkerke 
 Indiensttreding vanaf november/december 2021. 

 
 

 
INTERESSE? 

Stuur je CV en motivatiebrief naar middelkerke@vitagroep.be 
We nodigen je vervolgens uit voor een eventueel opvolgingsgesprek. 

 
 

 


