
 

 

Vacature 
Administratief/boekhoudkundig medewerker bij Sporty 

 

Wie zijn wij? 
Sporty heeft als doel zoveel mogelijk kinderen en volwassenen te laten bewegen en dit in al zijn vormen. 
Hiervoor hebben we bij Sporty verschillende onderdelen waarin we onze doelstelling willen waarmaken. 
Enerzijds hebben we een vakantiewerking waar elk jaar 10.000 kinderen deelnemen aan onze kampen en een 
schitterende tijd beleven. 
Anderzijds een aanbod van wekelijkse sportactiviteiten tijdens het schooljaar waar we wekelijks 2800 sporters 
in beweging zetten. Badminton, zwemmen, voetbal, dans, multimove, … . Een brede waaier aan recreatieve 
sporten voor jong en oud. Dit alles leiden we in goede banen met een team van 15 vaste medewerkers. Wil jij 
deel uitmaken van dit team en meewerken in de grootste omnisportclub van Vlaanderen?  
 
Wij zijn op zoek naar een administratief/boekhoudkundig medewerker.  
 
Wat houdt de functie in? 
Als administratief medewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor al onze leden of toekomstige leden. Je 
beantwoordt alle binnenkomende telefoons en mails. Algemene informatievragen worden door jou 
beantwoord, andere specifiekere vragen stuur je door naar de desbetreffende collega’s. Je staat in voor het 
onthaal van bezoekers en je bent aanwezig tijdens de openingsuren van het Sporty-secretariaat. 
Jouw taak bestaat ook uit het opmaken van lijsten, fiscale attesten, attesten van de mutualiteit, alsook het 
opvolgen van terugbetalingen en annulaties. Enkele boekhoudkundige taken, zoals het inboeken van facturen 
en het aanschrijven en opvolgen van wanbetalers, behoren ook tot jouw takenpakket. 
 
Hoe voer je de functie uit? 

• Je bent een flexibele en enthousiaste collega die ervaring heeft met administratief en basis 
boekhoudkundig werk. 

• Je bent stipt. Je hebt oog voor detail. 
• Je bent zelfstandig, stressbestendig en kan vlot problemen oplossen.  
• Je bent klantvriendelijk; hoffelijk, dynamisch en vlot in omgang. 
• Je bent loyaal en discreet. 
• Je bezit een vlotte kennis van het Office pakket. 
• Je bent een teamplayer die niet bang is om fouten te maken. 



 

 

 
 
Hoe ziet jouw team eruit? 
Je wordt deel van een jong en dynamisch team van 15 Sporty collega’s.  
 
Hoe ziet jouw week eruit? 
We bieden een contract aan van 32u/week.  
We verwachten dat je zeker aanwezig bent tijdens de openingsuren van het Sporty-secretariaat: woensdag en 
donderdag van 13u tot 17u, vrijdag van 13u tot 16u. De andere uren zijn vrij te kiezen. 
 
Hoe brengen we jou in beweging? 

• Contract bepaalde duur 32u/week (start : 01/09/2022) (Mogelijkheid om na één jaar om te zetten 
naar contract van onbepaalde duur) 

• Verloning A2 volgens barema PC 329.01 
• Tof, jong team met aangename werksfeer 

 
Plaats van tewerkstelling:  
Ernest Solvaystraat 2 
3010 Kessel-Lo  
 
Solliciteren:  
Voor 1 augustus 2022 via mail: steffi@sportyvzw.be 
 


