Halbeheerder Nationaal Airsoft Centrum
38 uur
De NABV
De Nederlandse Airsoft Belangenvereniging (NABV) behartigt de belangen van iedereen die in
Nederland de airsoftsport beoefent. Door de sport te promoten, te bevorderen maar ook door te
zorgen dat het airsoften veilig is en blijft. Daarnaast organiseert de NABV evenementen, trainingen
en wedstrijden.
De NABV is een non-profit organisatie en heeft ongeveer 24.000 leden. De dagelijkse
werkzaamheden worden uitgevoerd door het verenigingsbureau (8 fte) waarbij we worden
ondersteund door enthousiaste vrijwilligers.
De NABV faciliteert voor haar leden het Nationaal Airsport Centrum (NAC); een multifunctionele
airsoft sportaccommodatie waarin leden, lidorganisaties en instructeurs elkaar ontmoeten om
airsoftsport in de volle breedte te kunnen beoefenen. Hier worden airsoft activiteiten van, voor en
door leden aangeboden.
De functie
De halbeheerder beheert het Nationaal Airsoft Centrum. Tot de hoofdtaak van de halbeheerder
behoort het huismeesterschap van het NAC. Tevens vervult de halbeheerder de taak van de
coördinatie van het beheer en onderhoud van het NAC en de daarbinnen voorkomende
voorzieningen (installaties, apparatuur, inventaris). De halbeheerder monitort de werking van
installaties en zorgt voor de uitvoering van schoonmaak-, en kleine reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden. Omvangrijke en specifieke/complexe onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden worden eventueel uitbesteed aan derden.
De halbeheerder is werkzaam in het NAC en werkt dagelijks nauw samen met je collega en het team
van vrijwilligers. Je werkt voor een groot deel van je tijd tijdens de openingstijden van het NAC,
veelal in de avonden en weekenden.
Wat ga je doen?
Je verzorgt het huismeesterschap; je houdt toezicht op het gebruik van het NAC en de
materialen en faciliteiten daarbinnen.
Je coördineert en geeft uitvoering aan schoonmaak-, reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden van het NAC en de daarbinnen voorkomende voorzieningen.
Je beheert en onderhoudt de installaties, apparatuur en inventaris.
Je coördineert omvangrijke dan wel specifieke/complexe onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden door externen en monitort de afhandeling conform afspraken en
(kwaliteit)eisen.
Je ben het aanspreekpunt en gastheer voor de gebruikers van het NAC en de daar actieve
vrijwilligers.
Je maakt een planning voor de inzet van vrijwilligers.
Je draagt zorg voor de inkoop en beheer van middelen en materialen.
Je zorgt voor een goede sfeer en veilige omgeving en beantwoordt vragen van leden.
Wie ben jij?
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Je hebt MBO werk- en denkniveau;
Je hebt enige jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie;
Je hebt facilitaire en technische ervaring;
Je hebt basiskennis van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en -technieken;
Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving betreffende airsoft;
Je hebt een prettige persoonlijkheid en staat stevig in je schoenen.
Je hebt een dienstverlenende en flexibele instelling. Je behandelt iedereen met respect.
Je bent beschikbaar om in de avonduren en het weekend te werken.
Ervaring en affiniteit met airsoft is een pré.
Je kunt een geldige VOG overhandigen.*
Wij bieden
In eerste instantie een aanstelling voor een jaar.
Een overeenkomst voor 38 uur per week.
Een marktconform salaris - welke afhankelijk is van jouw leeftijd en ervaring - in schaal 6 van
de CAO sport (minimum aanvangssalaris € 2221,- en maximumsalaris € 3115,- o.b.v. fulltime
dienstverband).
Een leuke en dynamische werkplek op het Nationaal Airsoft Centrum te Geldermalsen.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatie voor de functie met je CV uiterlijk 20 februari 2022 naar vacature@nabv.nl.
Heb je vragen over de functie dan kun je contact opnemen met Sjoerd Kooistra via telefoonnummer
013-2032020. Een referentiecheck kan deel uitmaken van de procedure.
* Bij je indiensttreding vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen bij de
gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering
vormt voor een bepaalde functie. Je krijg een VOG als uit onderzoek blijkt dat je geen strafbare
feiten op jouw naam hebt staan. Binnen 6 weken na je indiensttreding moet je het formulier bij ons
inleveren. De kosten van de aanvraag worden vergoed. Wanneer je geen VOG kunt overhandigen,
kun je niet bij de NABV werken.
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