VACATURE: Bedrijfsleider
38 uur per week

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil jij als bedrijfsleider de mouwen opstropen en
samen met ons team Yosemite opstuwen naar nog grotere hoogten? Dan hebben wij voor
jou de perfecte job beschikbaar!

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN:
Als bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het klim & outdoor
centrum Yosemite te Zwolle. Je geeft leiding aan de instructeurs, barmedewerkers en
stagiaires van het klimcentrum. Samen met het team werk je aan een hoge kwaliteit van
aangeboden diensten, een veilige werk & sportomgeving, een fijne sfeer voor zowel onze
gasten als ons team. Als bedrijfsleider geef je ook regelmatig cursussen, draai je een
bardienst, pak je liggende klussen op om zo ook contact te houden met de sporters en de
collega’s. Je werkt samen met de hoofdroutebouwer en de eigenaren van het klimcentrum.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:
Personeel:
•
•
•
•
•
•

Zorg dragen voor de personeelsplanning (werkroosters opstellen, zorgen voor voldoende
bezetting, verlofaanvragen verwerken)
Toewijzen van werkzaamheden, aanwijzingen en instructies geven en toezien op de
voortgang en uitvoeringskwaliteit van deze werkzaamheden
Dagelijkse leiding geven aan, coachen, begeleiden en motiveren van het team met als doel
dat zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren.
Mede selecteren van nieuwe medewerkers
Zorg dragen voor het (laten) opleiden/inwerken van medewerkers & stagiaires
Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken

The only limits are the limits of our imagination
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Commercieel en Relatiebeheer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwerken van informatieaanvragen en/of reserveringen
Bijsturen van problemen en afhandelen van vragen/klachten van onze klanten
Signaleren van knelpunten in de operationele bedrijfsvoering
Doen van voorstellen voor lokale acties en verbeteringen van werkprocessen
Leveren van een bijdrage aan het uitwerken en doorvoeren van verbeteringen in de
bedrijfsvoering
Bijdrage leveren aan marktontwikkelingen en nieuwe producten
Relatiebeheer en uitbouwen van samenwerkingen met bv. gemeente en scholen
Organiseren van community versterkende activiteiten en wedstrijden
Promoten van activiteiten, evenementen, bestaande producten en diensten middels social
media,nieuwsbrieven, websites e.d.)

Kwaliteit & Veiligheid:
•

•
•

Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid op de locaties. Je draagt zorg voor naleving en
procedures gericht op kwaliteit en veiligheid. Je bent ervoor verantwoordelijk dat ons team
de juiste kwalificaties hebben en behouden, conform het opleidingsplan
Toezien op het naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid,Arbo, HACCP en
werk- en prestatiemethoden (huisstijl).
Signaleren van en acteren op mogelijke (gemelde) gevaarlijke situaties en/of ongewenste
situaties conform procedure.

Minimaal vragen wij:
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau
Grote affiniteit met de klimsport en outdoorsporten (zelf actief indoor/outdoor klimmer &
buitensporter)
In het bezit van officiële NKBV kader kwalificaties Praktijkbegeleider, KVB-IV, SKB-IT en
BHV of de bereidheid deze te behalen
In het bezit van het certificaat Sociale Hygiëne of de bereidheid deze te behalen
Ruime ervaring met leidinggeven bij voorkeur binnen de sportbranche
Ervaring en affiniteit hebben met plannen en organiseren
Een creatief denker met oplossend vermogen met oog voor het team en de klanten
Bereidheid om, indien nodig, onregelmatig te werken
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WIJ BIEDEN:
•
•
•
•
•

Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatieven en zelfontplooiing
Een werkweek van 38 uur
Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring (indicatie €2.300,- tot € 2.700,- netto)
Een gezellige werkplek met veel zelfstandigheid
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

HEB JE INTERESSE?
Spreekt jou deze vacature aan en jeuken jouw handen om samen met ons Yosemite in 2021
op te stuwen naar nieuwe mogelijkheden? Wij nodigen jou uit te solliciteren. Stuur jouw
mail met CV, voorzien van pasfoto en motivatie naar onderstaand adres.
•
•
•

Klim & Outdoorcentrum Yosemite
Caro Kuiper (mede eigenaar)
Mailadres: c.kuiper@yosemite.nl

Voor meer informatie over de vacature kan je ook telefonisch contact opnemen met ons via tel.
038-465 4877. Vraag naar Onno of Caro Kuiper
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!
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