
  

 
 

 Sportief verantwoordelijke Padbol 
ARENAL BRUGGE 

 
 
Bij Arenal is sport heilig! We zijn dan ook allemaal gepassioneerde sporters & 100% teamplayers. 
Vanuit die overtuiging streven we om dagelijks beter te doen, verwondering te creëren, en zo al onze 
klanten – jong of oud, sportief of niet-sportief, … – een TOP-moment te schenken. 
 
 
WAT JIJ DOET  
Als sportief verantwoordelijke Padbol sta je mee in voor het reilen en zeilen van onze club en 
communiceer je rechtstreeks aan clubmanager Tom. Jij zet een puike sportieve kalender op poten en 
bepaalt zo mee de Arenal clubvisie. Een business cup, kersttornooi of een zomerse Padbol competitie 
met afsluitende barbecue…? We rekenen op jou om te knallen met talloze activiteiten waarmee je 
onze Arenallers een onvergetelijk jaar bezorgd en nieuwe sportievelingen aantrekt naar onze clubs.  
 

 Je staat in voor de voorbereiding, praktische uitwerking & hosting van alle Padbol activiteiten 
 Je voorziet alle communicatie: contact met klanten, mailbox en telefoons, sociale kanalen, … 
 Je coördineert de clubwerking: werkgroepen organiseren, contact en afspraken stakeholders, … 

 

Kortom, je voorziet een excellente allround Arenal service!  
 
 
WAAROM WILLEN WE JOU IN ONS TEAM 

 Je bent een geboren organisator en Initiatief nemen is jouw ding 
 Tornooien, competities, … coördineren & begeleiden is voor jou kinderspel 
 Je communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels 
 Je fabriceert vlot digitale content over je initiatieven (affiche, mailing, Facebook…) 
 
 

 

BEN JIJ…? 

 Open voor avond- en weekendwerk 
 Een zelfstandige werker 
 Sportief en hebt je een passie voor voetbal en/of padbol in het bijzonder 
 Positief, enthousiast en dynamisch ingesteld 
 Sociaal, communicatief en een teamplayer 
 Stressbestendig 

 
 
WAT HEBBEN WE JOU TE BIEDEN 

 Fantastische opportuniteit in een sterk groeibedrijf 
 Jong & dynamisch team met een informele bedrijfssfeer  
 Aantal uur per week (te bespreken) contract als flexi job of jobstudent 
 Aantrekkelijke basisverloning met leuke extra’s 

 
Klaar om te knallen? Stuur je CV naar lieselotte@arenal.be en blaas ons van onze sokken! 


