
 

Wie zijn wij: 

Het Friendship Sports Centre is het enige sportcentrum ter wereld, volledig uitgerust voor kinderen 
en jongeren met een beperking. Het Friendship Sports Centre is de thuisbasis van Sportclub Only 
Friends. Een sportclub opgericht door Dennis Gebbink, met 800 leden verdeeld over maar liefst 29 
sporten. Naast sport biedt het Centrum ook werk gerelateerde dagbesteding aan voor 
jongvolwassenen met een beperking. Zij werken o.a. in de facilitaire dienstverlening en horeca. In 
ons unieke sportcentrum zijn tevens een aantal bedrijven gehuisvest die passen bij de doelgroep, 
t.w. Frank Jol en Neur0move. Frank Jol is een orthopedische Instrumentenmaker die instrumenten 
maakt voor mensen met een beperking maar vooral ook sporters en olympische sporters met een 
beperking. Neuromove is een innovatief non-profit trainingscentrum voor eerstelijns 
neurorevalidatie voor mensen met een dwarslaesie en andere neurologische aandoeningen die tot 
verlamming leiden.  
Naast sport vindt er ook nog een groot aantal andere activiteiten plaats, waaronder het houden van 
bedrijfs- en sportevenementen. Evenementen vinden plaats zodat er geld kan worden opgehaald om 
mensen met een beperking te kunnen laten blijven sporten op ons prachtige centrum.  
 
Sport geeft plezier, kracht en vertrouwen. Sport verbindt. Ben jij die verbindende factor die op zoek 
is naar een uitdagende, afwisselende baan op het gebied van evenementen en voldoe jij aan 
onderstaand profiel, dan kun je nu bij ons solliciteren naar de volgende functie.  
 

MEDEWERKER EVENEMENTEN (32 – 40 uur) 
 

Doel van de functie:  
Wij organiseren normaal gesproken zo’n 400 à 450 evenementen per jaar (m.u.v. Corona tijd). De 
afdeling Evenementen bestaat uit 2 medewerkers. Je gaat evenementen van begin tot eind regelen, 
van offerte fase tot facturatiefase. Je bent primair aanspreekpunt bij de coördinatie van deze 
evenementen. Het evenement zelf wordt uitgevoerd door onze floor/horeca, maar indien nodig, zal 
je hulp daarbij kunnen worden ingeroepen. Je bent dus flexibel inzetbaar afh. van het evenement.  

Taken zijn o.a.:  

- Communicatie met de klant, van “begin tot het einde”;  
- Regelen van en coördinatie met evt. leveranciers;  
- Regelen inzet vrijwilligers voor evt. clinics (bijv. rolstoelbasketbal clinic, etc.);  
- Plannen evenementen op basis van SEM (Smart Event Manager) en invoeren van betreffende 

gegevens;  
- Opstellen offertes en facturen (vanuit SEM); 
- Coördinatie met Horeca (Floor en Keuken); 

Kennis en Vaardigheden: 

- Afgeronde opleiding op MBO 4 of HBO niveau (bijv. hospitality management); 
- Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring met het coördineren van evenementen of je 

hebt gewerkt in een service gerichte functie (of je bent gemotiveerd dit te willen leren); 
- Je bent in staat zelfstandig te kunnen werken; 
- Je denkt in oplossingen en bent accuraat; 
- Je weet je goed in te leven in de klant, kunt goed luisteren en je bent communicatief en 

sociaal zeer vaardig; 
- Je bent in staat om met interne en externe teams en partners samen te werken; 



 

 

- Je bent bij voorkeur bekend met SEM, Smart Event Manager (zo niet, je bent bereid tot het 
volgen van een cursus hierover); 

- Je bent in staat om met deadlines te werken; 
- Je beheerst zowel mondeling als schriftelijk de Nederlandse taal; 
- Je bent minimaal 22 jaar oud. 

Wat krijg je ervoor terug: 

- Salaris in overleg (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring); 
- Reiskostenvergoeding; 
- 8% vakantiegeld; 
- Pensioenregeling; 
- 25 vakantiedagen per jaar (naar rato van het aantal uur dat je werkt) 

Krijg je zin om te werken bij onze unieke organisatie? Wil jij je organisatorische en communicatieve 
skills inzetten en herken je jezelf in het profiel, dan dit de perfecte baan voor jou.  

Stuur je cv en motivatiebrief naar: Chiara Spee, Friendship Sports Centre: c.spee@friendshipsc.nl 
(vóór 4 februari 2022). 

PS: Reclame naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld en ook niet in behandeling 
genomen  


