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Vacature Teamleider Bedrijfsbureau  (32 – 36 uur)  

Wie zijn wij? 

Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport. De gemeente Velsen heeft haar 

ca. 70.000 inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. Zo beschikt het ook over een breed 

aanbod van goede en aantrekkelijke sportvoorzieningen. 

De afdeling Sportzaken (sportloket Velsen) is nu een onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Er 

werken ongeveer 55 medewerkers, verdeeld over 38 fte en de werkeenheden zwembad, 

sportaccommodaties en sportstimulering. Zij zijn werkzaam op verschillende locaties, in of op onze 

sportcomplexen zoals sporthallen, gymzalen, sportparken en zwembad De Heerenduinen. Het 

bedrijfsbureau faciliteert en ondersteunt alle werkprocessen. Er wordt geopereerd als sportbedrijf 

met wisselende openstellingen en activiteiten, gerelateerd aan de programmering, de vraag en het 

seizoen. Het zwembad bijvoorbeeld is 52-7-90 (weken-dagen-uren) geopend. 

Wat ga je doen als teamleider bedrijfsbureau? 

Jij zorgt voor professionele en waterdichte (financiële) administratieve processen, aan de voorkant 

maar ook tijdens de uitvoering en de controle, daarbij is een zakelijke kijk zeker niet verkeerd. Er 

wordt gewerkt binnen wettelijke kaders en gemeentelijke voorschriften. 

Dankzij jou verlopen de administratieve processen efficiënt, jij kunt goed anticiperen op 

(on)verwachte ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en durft zelf beslissingen te nemen. Je 

coördineert de werkzaamheden en stuurt op inhoud, voortgang en resultaat maar helpt op 

onderdelen zelf ook een handje mee in de uitvoering. 

 

Het accent van jouw werkzaamheden ligt op de administratieve organisatie van zwembad De 

Heerenduinen (264.000 bezoekers in 2018). Ingebed en in samenhang met de bedrijfsvoering van 

het gehele sportbedrijf, om die reden werk je ook heel nauw samen met de coördinator en de 

andere collega’s van het bedrijfsbureau van sportloket Velsen. 

 

Je stuurt een team van 5 tot 6 medewerkers van de receptie in het zwembad aan, die je coacht en 

begeleidt en ook jouw collega teamleiders zwemzaken weten jou te vinden in voorkomende 

kwesties. Als rechterhand van de bedrijfsleider zwembad ben jij het aanspreekpunt als deze niet 

aanwezig is. Daarnaast tover je met gemak diverse rapportages en contractgegevens uit onze 

databases en bij gesignaleerde afwijkingen kom jij direct in actie om het doelmatig- en rechtmatig op 

te lossen. Samen met je collega-teamleiders zwemzaken en de bedrijfsleider draag je zorg voor een 

optimale aanspreekbaarheid en aanwezigheid tijdens de openingstijden over alle dagen van de week. 

Tijdens deze diensten ben je integraal (mede)verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn en 

welbevinden van de gasten en medewerkers. 

Het resultaat 

Het is weer gelukt, onze klanten (gebruikers, bezoekers, deelnemers) hebben heerlijk gesport en met 

een tevreden gevoel het sportcomplex of ons zwembad verlaten. De collega’s waren gastvrij richting 

de bezoekers en de kas en de administratieve handelingen zijn correct verwerkt. Jij weet hoe je 
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collega’s op de juiste wijze motiveert, kent relevante managementsystemen en 

boekhoudprogramma’s op je duimpje. Voor elk probleem is een oplossing. Jouw rapportages voor 

het afdelingsmanagement zorgen voor goede en tijdige informatie, waardoor de organisatie tijdig 

kan schakelen bij vragen en ontwikkelingen vanuit de klant of de organisatie. En daar ben je trots op; 

dankzij jou kloppen alle voorraden, kashandelingen, financiële rapportages en administratieve 

processen. En draag je bij aan onze ambitie om de verwachtingen van onze bezoekers steeds weer te 

overtreffen. 

Wat neem je mee? 

 Afgeronde HBO bedrijfseconomie/accountancy of vergelijkbare HBO opleiding; 

 Ervaring in een vergelijkbare functie, ook coachende- en leidinggevende capaciteiten; 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; communicatief sterk; 

 Cijfermatig goed onderlegd, maar ook in staat om cijfers/data te verbinden aan de inhoud; 

 Gedegen kennis van en ervaring met online boekhoudpakketten (bijvoorbeeld Exact, AFAS, e-

Boekhouden.nl, etc.); 

 Kennis van gemeentelijke processen, ICT-applicaties, boekhouding en systemen is een pré; 

 Accurate en resultaat gerichte instelling; 

 Enthousiaste, positieve en gedreven houding en gedrag. 

 

Wat bieden wij? 

 Werken in een prettige werkomgeving waar professioneel en collegiaal met elkaar werken 

hand in hand gaan; 

 Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 3.805,- bruto per 

maand bij een 36-urige werkweek (schaal 9).  

 Daarnaast biedt Velsen je volop uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden. Zo ontvang je 

jaarlijks een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05 %.) 

 

Interesse? 

Solliciteer per mail: sportloket@velsen.nl  t.a.v. dhr. M. Dolstra (Afdelingsmanager), tel. 0255-531888 

/ 06-49653729.  

Je kunt tot en met 22 juli 2019 reageren. 
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