
 
 
 
Sportcentrum Olympos ligt op het Utrecht Science Park (voorheen De Uithof), waar onder andere ook 

de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het UMCU gevestigd zijn. Olympos is een 

multifunctionele accommodatie met binnen onder andere 3 sporthallen, 4 squashbanen, een 

fitnessruimte, 2 danszalen, een spinningruimte, vergaderruimtes en Sportcafé Olympos. Buiten heeft 

Olympos onder meer 2 kunstgras hockeyvelden, 9 tennisbanen, een kunstgras voetbalveld, twee 

natuurgrasvelden en een beachvolleybalveld. 

Olympos biedt een eigen sportprogramma aan in de eerste plaats voor studenten en medewerkers 

van het Utrecht Science Park, maar andere sportliefhebbers zijn ook van harte welkom. Daarnaast 

sporten er veel studentensportverenigingen op Olympos en vinden er met regelmaat 

(sport)evenementen plaats. 

Olympos wordt beheerd door de USS Mesa Cosa. Binnen deze stichting streven we met een klein 

team van sport-minded professionals en onder ons motto Als je fit bent, denk je beter naar zoveel 

mogelijk sport en beweging op het Utrecht Science Park. 

 

Voor 38 uur per week zoeken wij twee 

Medewerkers sportaccommodatie 
 
Je gaat werken 
als medewerker sportaccommodatie op een sportcentrum, waar vooral veel studenten en 

medewerkers van het Utrecht Science Park sporten. Met je collega’s van de afdeling 

sportaccommodatie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beheerders- en 
toezichtwerkzaamheden op Olympos. De dagelijkse werkzaamheden bestaan onder andere uit het 
openen en sluiten van het sportcentrum, het gereed zetten en opruimen van sportmaterialen, het 
schoonmaken van sportvloeren, het technisch onderhoud aan de accommodaties, het dagelijks 
onderhoud en het herstellen van kleine schades aan sportvelden en –materialen en het controleren 
van lidmaatschapspassen. 
Je werktijden zijn meestal in diensten van 8 uur en afhankelijk van de roostering binnen de afdeling 
sportaccommodatie: doorgaans op doordeweekse dagen tussen 7:00 en 24:00 uur en op 
weekenddagen tussen 8:00 en 20:00 uur. Tijdens evenementen kunnen ruimere werktijden 
gehanteerd worden. 
 

 
Profiel 
Je hebt minimaal VMBO-niveau en bent klant- en servicegericht. Je bent heel handig en een echte 
aanpakker. Ook ben je flexibel, proactief, collegiaal en stressbestendig en je bent in het bezit van een 
rijbewijs (minimaal B) en een diploma BHV, of bereid een BHV-diploma te halen. 
 

http://www.olympos.nl/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.utrechtsciencepark.nl%2f&tabid=107&portalid=1&mid=598&language=en-US
http://www.olympos.nl/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.uu.nl%2f&tabid=107&portalid=1&mid=598&language=en-US
http://www.olympos.nl/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.hu.nl%2f&tabid=107&portalid=1&mid=598&language=en-US
http://www.olympos.nl/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.umcutrecht.nl%2f&tabid=107&portalid=1&mid=598&language=en-US
http://www.olympos.nl/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.utrechtsciencepark.nl%2f&tabid=107&portalid=1&mid=598&language=en-US


 
Wij bieden 
een tijdelijke aanstelling voor een jaar, bij voorkeur zo spoedig mogelijk ingaand. Bij goed 
functioneren ligt aansluitend een dienstverband voor onbepaalde tijd voor de hand. De functie wordt 
ingedeeld in schaal 4 van de CAO voor de Sport; het salaris bedraagt afhankelijk van de waardering 
van de mate van ervaring tussen € 1.808 en € 2.573 bruto per maand bij een aanstelling van 38 uur 
per week (dit is binnen de CAO voor de Sport fulltime). Verder bieden wij een interessant arbeids-
voorwaardenpakket conform de CAO voor de Sport en zijn er aantrekkelijke secundaire arbeidsvoor-
waarden als gratis sporten en korting op maaltijden in Sportcafé Olympos. 
 
 
Belangstelling? 
Voor meer informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Harry Kort, manager 

sportfaciliteiten, via telefoonnummer (030) 253 1479. Dit kan alleen op vrijdag 15 februari 2019 tussen 

13:00 en 16:00 uur en op vrijdag 22 februari 2019 tussen 13:00 en 16:00 uur. 

Je schriftelijke sollicitatie ontvangen we graag per e-mail, met een cv en met vermelding van je 

referenties. Deze kun je tot en met zondag 3 maart 2019 sturen naar Harry Kort, via e-mail 

h.kort@olympos.nl. De eerste sollicitatiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk na 10 maart 2019 

plaats. 

 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.    

  


