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CENTRUMMANAGER  
 
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 een centrummanager voor de opstart van het sportcomplex 
evenals de uitwerking van het business plan opgemaakt door Vita Groep. 
 
Het takenpakket ziet er als volgt uit: 

 Als manager van Vita Krokodiel sta je in voor de algemene leiding en uitbouw van het zwemcentrum evenals de coördinatie met 
de horeca- en fitnessactiviteiten.  

 Naast het aansturen en coördineren van medewerkers, ben je verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling, aankoop, 
financieel beheer, marketing, personeelsadministratie en -aanwerving, enz. 

 Verder sta je ook in voor de het klantenbeheer, dataverzameling en uitwerken van promoties. 
 Je bent het eerste aanspreekpunt voor het overleg met scholen, clubs, sportdiensten, officiële instanties … zodat kort op de bal 

kan gespeeld worden qua wensen en behoeften. 
 Ook voor media ben je het aanspreekpunt. 
 Je zorgt voor de eerste lijnsopvolging en rapportering naar de projectvennootschap en de gemeente Middelkerke. 

 
PROFIEL 

 Je beschikt over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en beheert de site alsof het je eigen zaak is. 
 Je bent ondernemend ingesteld met zin voor initiatief. 
 Je hebt een echte passie voor sport en bent optimistisch ingesteld. 
 Je kan een aantal jaren relevante werkervaring voorleggen in de sport of recreatiesector of in het aansturen van een team en het 

dagelijks beheer van een site of afdeling. 
 Je functioneert als een echte people manager. 
 Je beschikt over sterke administratieve en commerciële skills. 
 Een zeer goede kennis van de Nederlandse taal is een vereiste. 
 Je bent flexibel, avond- en weekendwerk vormen geen probleem voor jou. 
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AANBOD 

 Een job met verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in een dynamische omgeving. 
 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. 
 Een voltijdse tewerkstelling. 
 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. 

 
 

 


