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Meer info over LO.SPORT &

Manager JumpSky trampolinepark Aalst
LO.SPORT in LOCHRISTI

' Online sinds 26 nov. 2018 - gewijzigd sinds 18 december - Zelfstandige activiteit

( Bewaar

Functieomschrijving
JumpSky opent in de zomer van 2019 een gloednieuw trampolinepark
in Aalst en is hiervoor op zoek naar een jonge, gemotiveerde en
enthousiaste manager die in samenwerking met de huidige managers
van JumpSky Lochristi de vestiging in Aalst mee zal helpen opstarten
en uitbaten.

JumpSky werd in april 2016 als allereerste trampolinepark in België
opgericht door 3 ambitieuze jongemannen. Sindsdien is JumpSky
uitgegroeid tot dé referentie in de markt. De opening van een nieuwe
vestiging op een zeer interessante locatie vlakbij het centrum van
Aalst is dus een nieuwe logische stap in het groeiproces van het
bedrijf en een unieke kans voor jou om mee te stappen in het
verhaal.

Je zal betrokken zijn bij o.a. volgende zaken:

Algemene planning opstellen

Uittekenen van het trampolinepark en bedenken van
activiteiten/attracties

Leveranciers contacteren en opvolgen

Vereiste studies

Professioneel (gerichte)

bachelor (PBA)

of gelijkwaardig door

ervaring.

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2

jaar )

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

B

Contract

Zelfstandige activiteit

Voltijds

Dagwerk + Weekend

https://www.vdab.be/
https://www.vdab.be/jobs
https://www.vdab.be/opleidingen
https://www.vdab.be/mijnloopbaan
https://www.vlaanderen.be/
https://www.vdab.be/werkgevers
https://www.vdab.be/contact


18/12/18 12&31Manager JumpSky trampolinepark Aalst - AALST

Pagina 2 van 5https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/58670845/manager-jumpsky-trampolinepark-aalst

Marketingplan opmaken

Financieel plan maken

Personeelsbestand uitbouwen en beheren

Controle over de dagelijkse werking uitvoeren

Promotie voeren

Administratie verrichten

Financiën bewaken

Interne en externe communicatie

Eventmanagement

Persoonlijke eigenschappen:

Doorzettingsvermogen

Probleemoplossend vermogen

Creativiteit

Flexibiliteit

Verantwoordelijkheid

Spontaniteit en enthousiasme

Geen vereisten, wel pluspunten:

Bachelor/master diploma in (sport)management, economie
of bedrijfskunde

Ervaring als manager of zaakvoerder

Ervaring in de sport- of recreatie sector

Profiel
Persoonlijke eigenschappen:

- Doorzettingsvermogen

- Probleemoplossend vermogen

- Creativiteit

- Flexibiliteit

- Verantwoordelijkheid

- Spontaniteit en enthousiasme

Geen vereisten, wel pluspunten:

- Bachelor/master diploma in (sport)management, economie of
bedrijfskunde

Plaats tewerkstelling

Erembodegemstraat 25

3800 AALST
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- Ervaring als zaakvoerder of manager

- Ervaring in de sport- of recreatie sector

Jobgerelateerde competenties
De werking van de organisatie organiseren

Een dienst of een organisatie leiden

Administratie en documentenbeheer uitvoeren

Het commercieel beleid bepalen en promotieacties
superviseren of lanceren

De operationele werkleiding superviseren (coördinatie,
communicatie, ...)

De budgettaire en materiële middelen van de organisatie
beheren of de financiële verrichtingen plannen

De resultaten van de werking, de evoluties, de belangen
communiceren aan interne of externe partners

Toezicht houden op het personeelsbeleid van de organisatie
(lonen, opleidingen, aanwervingen, …)

Commerciële acties leiden (prospectie van nieuwe markten,
onderhandeling van contracten, ...)

Domein: Human Resources

Strategische doelstellingen van een organisatie bepalen en
toepassen

Domein: Marketing

Een beleid voor partnerschappen met sportclubs,
verenigingen, ... opstellen en uitvoeren

Domein: Financiën, boekhouding

Persoonsgebonden competenties
Klantgerichtheid

Omgaan met stress

Leervermogen hebben

Regels en afspraken nakomen

Resultaatgerichtheid

Zin voor nauwkeurigheid hebben

Zelfstandig werken

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden
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(flexibiliteit)

Samenwerken als hecht team

Creatief denken (Inventiviteit)

Commercieel zijn

Contactvaardig zijn

Plannen (= ordenen)

Aanbod
Je staat voor een zeer mooie uitdaging met heel veel
toekomstperspectieven en eerlijke doorgroeimogelijkheden

Je krijgt een unieke kans om deel uit te maken van een
gezond bedrijf met enorm veel groeipotentieel

Je werkt in een dynamische, avontuurlijke sector

Je krijgt gratis en onbeperkt toegang tot alle JumpSky
trampolineparken voor jou en het hele gezin

Je kan op flexibele uren werken waardoor je zelf jouw privé-
werk balans kan bepalen

Je ontvangt een aantrekkelijke verloning voor de geleverde
managementprestaties met een uitgebreid aanbod aan extra
legale voordelen

Je krijgt de mogelijkheid om jou in te kopen (aantal
aandelen en prijs bespreekbaar) waardoor je mee kan delen
in de winst die het bedrijf maakt

Plaats tewerkstelling
Erembodegemstraat 25 3800 AALST 
Toon op kaart &

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren kan door jouw CV en motivatiebrief door te mailen naar bert@jumpsky.be.

Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 

Via e-mail: bert@jumpsky.be Contact: Dhr. Bert Vander Sype

mailto:bert@jumpsky.be
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