
Vacature terrein- en accommodatiebeheerder 
 (betaald, 16-20 per week) 

 

Wat houdt het in 

• Schoonmaak clubhuis (toiletten, keuken, algemene ruimte) ook 

ten behoeve van de Buiten Schoolse Opvang die gebruik maakt van de ruimte 

overdag;   

• Onderhoud clubhuis (o.a. kleine reparaties en schilderwerk)     

• Onderhoud terrein en velden (o.a. verwijderen onkruid en bladeren, nalopen velden) 

• Nalopen terrein (opruimen zwerfaval en ‘verdwaalde’ hockeyballen, legen 

afvalbakken)  

• In ontvangst nemen van leveringen / goederen voor de horeca en opbergen hiervan  

Vaak werk je samen met vrijwilligers op de club, maar je werkt ook vaak alleen.  
 

Jouw profiel 

• Je bent een aanpakker die gewend is zijn eigen werk in te delen en prioriteiten 
te stellen. Je begrijpt dat ook ‘vuile klussen’ onderdeel van het werk zijn. 

• Wij zoeken een allrounder: je vindt het leuk om schoonmaak-, timmermans-, 
loodgieters-, elektriciens-, schilders-, hoveniers- en andere werkzaamheden te 
verrichten, maar je kent daarin ook je grenzen en je schakelt in overleg tijdig 
specialisten in.  

• Je bent fysiek sterk en gezond en in staat om lichamelijke arbeid te verrichten. 

• Je kunt zelfstandig werken, maar je kan ook samenwerken met vrijwilligers.  

• Je bent sociaal en communicatief vaardig en in staat om op een positieve 
manier met verschillende typen mensen om te gaan.  

• Je deelt je eigen werkzaamheden in en je bent daarin flexibel, zodat je snel 
kunt schakelen bij onverwachte werkzaamheden of situaties die direct 
aandacht vragen. 

• Je hebt affiniteit met het verenigingsleven en sport (hockey).  

Aansturing en werktijden 

Je wordt aangestuurd door twee bestuursleden: Alwin den Hollander (accommodatie) en 

Kathelijn Straatemeier (organisatie). De werktijden zijn redelijk flexibel zelf in te delen. 

Maandagochtend is een verplichte werkochtend om het clubhuis en de velden schoon te 

maken na een druk hockeyweekend. Je wordt ook gevraagd om regelmatig op zaterdag op 

de club te zijn. Op zaterdag krijgen we namelijk de meeste bezoekers en gebruikers op het 

sportcomplex. 

 

Interesse?  

Stuur een mail naar Kathelijn Straatemeier hockeyorganisatie@mhcweesp.nl  

mailto:hockeyorganisatie@mhcweesp.nl

