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 #blijvansport 

 
 
Standplaats:                          Leeuwarden   
 

 
1. ORGANISATIE BV SPORT 
 
Sport brengt mensen in beweging! bv SPORT beheert, onderhoudt en exploiteert de ruim 60 binnen- 
en buitensportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden, zoals drie zwembaden, diverse 
sporthallen, gymlokalen, sportvelden, was- en kleedaccommodaties etc. Daarnaast geeft bv SPORT 
uitvoering aan het sportstimuleringsbeleid van de gemeente. De ruim 150 medewerkers van bv 
SPORT doen er alles aan om alle sportfaciliteiten in optimale conditie te houden en daarnaast zijn ze 
ook actief bezig om sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken.  
 

bv SPORT is met meer dan 20 jaar ervaring een autoriteit op het gebied van sport. De organisatie 
levert hoge kwaliteit voor een relatief lage prijs. Door regionale betrokkenheid en kennis zijn ze goed 
op de hoogte en kunnen ze tijdig anticiperen. Er wordt nauw samengewerkt met innovatieve 
sportinitiatieven en er wordt geïnvesteerd in het opbouwen van partnerschappen. bv SPORT is een 
zelfstandige organisatie met gemeente Leeuwarden als aandeelhouder en tevens de grootste 
opdrachtgever. 
 
Naar de website: https://bvsport.nl  
 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=9tAENONoC-c 

 
 

2.  FUNCTIE 
 
De professionals van bv SPORT zetten zich elke dag in om gebruikers te laten genieten van hun 
verblijf op alle accommodaties en overtreffen hun verwachtingen of verhogen zelfs hun comfort en 
prestaties door elke dag opnieuw weer het verschil te maken. bv SPORT wil uitblinken in het beheren 
en exploiteren van sportaccommodaties.  
 
Als projectleider Bouw & Onderhoud heb je een belangrijke en coördinerende rol om samen met 
collega’s en externe partners te werken aan het dagelijks en groter onderhoud van de 
accommodaties. Veiligheid, kwaliteit en verduurzaming staan voorop. Bv SPORT is niet alleen met 
vandaag bezig, maar wil ook op de toekomst voorbereid zijn. De projectleider Bouw & Onderhoud 
heeft een nadrukkelijke rol om ook op termijn uitmuntende accommodaties te kunnen blijven bieden 
en te anticiperen op de veranderende vraag van exploitanten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9tAENONoC-c


   

 

 

 

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Opstellen van investeringsprogramma inclusief verduurzamingsopgave aan de hand van het 

meerjarenonderhoudsplan van de gemeente en de wensen vanuit de organisatie en omgeving.  

 Het opstellen en bewaken van bijbehorende budgetten en begrotingen. 

 Ontwikkelen en laten uitvoeren van dagelijks en planmatig onderhoud en eventuele nieuwbouw 

en zorgdragen dat dit passend is binnen de financiële kaders en de kwaliteistnormen. 

 Proactief contact onderhouden met stakeholders zoals de gemeente, maar ook andere 

sportaccommodaties, leveranciers en uitvoerende partijen. 

 Adviserende rol op tactisch/strategisch niveau richting directie en gemeente en hen voorzien van 

de juiste informatie en mogelijke koers. 

 Op de hoogte van marktontwikkelingen en deze waar wenselijk vertalen naar bv SPORT en het 

voordeel voor de gebruikers. 

 Zorgdragen voor goede interne afstemming waardoor dagelijks onderhoud en het grotere 

onderhoud optimaal op elkaar aansluiten.  

 Ondersteunen en adviseren van coördinatoren bij het organiseren van het dagelijks onderhoud.  
 
 
4. PROFIEL 
 

 Professional met relevante bouwkundige expertise. 

 Goed op de hoogte van actuele en relevante ontwikkelingen, zoals duurzaamheid.  

 Hbo-niveau aangevuld met ervaring een vergelijkbare rol. 

 Beleidsmatig en projectmatig sterk. 

 Gewend om of in staat zijn om op tactisch/strategisch niveau te acteren. 

 Strategische denkkracht, pragmatische aanpak. 

 Contactueel sterk naar stakeholders. 

 In staat te denken in businesscases en het geven van gefundeerde adviezen.  

 Proactieve en dienstverlenende aanpak.  

 Je wordt blij van sport! 

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Organisatorisch sterk 

 Probleemoplossend vermogen 

 Verbindend 

 Bevlogen 

 Netwerker 

 Nauwkeurig 

 



   

 

 

 

 

 

6. BV SPORT BIEDT JE 
 
Een afwisselende positie waar je in gezamenlijkheid opnieuw vorm en inhoud aan geeft. Dit vanuit de 
ambitie van bv SPORT en passend bij de nieuwe strategische koers ‘Iedereen in beweging. Samen 
worden we blij van sport’. Eigen inbreng en eigen initiatief wordt gewaardeerd. Er is ruimte om mee 
te groeien met de organisatie. Je krijgt een hoge verantwoordelijkheid en tevens veel vrijheid. Je 
komt te werken in een ondernemende organisatie met ambitie. Een hecht team met gedreven 
professionals die vanuit een gezamenlijke passie werken en elke dag opnieuw het verschil maken.  
 
Verder biedt bv SPORT je: 

 ontwikkeling en scholing;  

 korting op sportdeelname; 

 een goed salaris (CAO Vermo) en 8 % vakantiegeld;  

 aangevuld met een eindejaarsuitkering van 8,33%;  

 een aantrekkelijke pensioenregeling via het ABP;  

 een collectieve ziektekostenverzekering en korting op verzekeringen. 
 
 
 

 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Mark Olman 
06-27507384 
 


