
 
 

 
 
 
 
 
 

Om onze mooie vereniging mede vorm te geven zoeken wij een 
 

Accommodatiebeheerder (24-32 uur) 
 
die deze opgave samen met vrijwilligers, leden en bestuur gaat realiseren.  
 
Als accommodatiebeheerder: 
 
Zorg je dat onze accommodatie in alle opzichten gereed is voor duizenden bezoekers (leden, 
gastteams en toeschouwers) die we wekelijks op onze club verwelkomen: 

• Je ondersteunt de club met het schoonhouden van het terrein en de algemene ruimtes van 
onze club en hebt contact met het schoonmaakteam 

• Je helpt de veldencommissie met de zorg voor onze velden (die we huren van de gemeente): je 
houdt ze schoon en bewaakt de juiste afhandeling van storingen aan water- en lichtinstallaties 
(en test deze regelmatig) 

• Je verricht kleine onderhoudswerkzaamheden of ziet erop toe dat deze door een 
gespecialiseerde partij naar verwachting worden verricht 

• Je beheert de niet-hockeymaterialen en eigendommen: ziet toe op het gebruik, de opslag en 
onderhoud hiervan 

• Je ondersteunt de KantinAcommisise- en evenementcommissie met de voorbereide 
activiteiten voor dagelijkse werkzaamheden en bij (ad hoc) evenementen 

• Je bent aanwezig voor de ontvangst van leveranciersleveringen en onderhoudsdiensten 
• Buiten de gangbare hockeyweken zorg je voor het open en sluiten van onze gebouwen (of 

stemt dit af met de overige huurders) en zorgt voor de ontvangst van partijen (zoals 
kamporganisatoren en externe gebruikers) 

• Je zorgt voor de uitvoerende activiteiten voorvloeiend uit sponsorcontracten, zoals de zorg 
voor onze sponsorborden en overige sponsoruitingen 

• Je treft voorbereidingen voor de activiteiten van de klus- en bouwcommissie en bent 
betrokken bij klusactiviteiten die door kluscommissie en haar vrijwilligers worden opgepakt. 

• Je bewaakt de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen en onderneemt actie waar nodig 
• Je bent flexibel in het oppakken van werkzaamheden die de leefbaarheid, gezelligheid of 

veiligheid van onze accommodatie garanderen of vergroten 
• Je werkt samen met het trainersteam, het barteam, het onderhoudsteam van de gemeente en 

de beheerder van onze technische installaties en stemt regelmatig af met de overige 
gebruikers van onze gebouwen 

• Je rapporteert aan de bestuurder exploitatie, accommodatie en sponsoring en hebt nauw 
contact met de accommodatie gelieerde commissies. 

 
  
  



 
 

 
 
 
 
 
 

Wat vragen wij? 
• Hands-on en flexibel 
• Probleemoplossend en positief ingesteld 
• Enthousiasme in het werken met vrijwilligers 
• Goede communicatieve vaardigheden en gastheershap 
• Bereidheid tot flexibele inzet: veelal overdag, soms ook in het weekend. 
• Sport- en kidsminded 

 
Wat bieden wij? 
Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract dat bij goed functioneren omgezet kan worden in een 
vaste aanstelling. Je werkt in een klein team, maar hebt verder een enorm netwerk met 
gepassioneerde mensen om je heen. 
 
Over Hockeyclub AthenA 
AthenA is een jonge hockeyclub die in 2004 werd opgericht. De club is inmiddels uitgegroeid tot meer 
dan 2200 leden, verdeeld over circa 78 jeugdteams, een Benjaminstrainingsgroep van 95 kinderen, 50 
(jong) senioren- en veteranenteams en groepen trimhockeyers, trimplussers en studenten-trimmers. 
Hockeyclub AthenA, haar clubhuis, vijf velden (vier water- en één zandveld), vind je op sportpark 
Voorland in Amsterdam-oost, op de grond van het voormalige stadion de Meer van AFC Ajax. 
 
Enthousiast? 
Ben je enthousiast geraakt en/of heb je vragen? Neem dan contact op met het bestuur van 
Hockeyclub AthenA via secretaris@hcathena.nl. 
 
Je kunt je belangstelling kenbaar maken tot 15 september door een korte motivatiebrief en cv te 
sturen naar secretaris@hcathena.nl. 
 
 


