
 

 

We zoeken een vlotte en klantgerichte  

 

Facilitair beheerder/medewerker Service desk 
 

Over Stichting Erasmus Sport: 

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het studentensportbeleid van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. Ook voeren wij de exploitatie van het Erasmus Sport Center, dat gevestigd is 

op campus Woudestein in Kralingen, waarbij we ook gebruikmaken van diverse externe sportlocaties. 

Vanaf augustus 2022 zullen we een volledig nieuwgebouwd sportcomplex betrekken op de campus. 

Erasmus Sport biedt een zeer uitgebreid sportprogramma aan, onder leiding van enthousiaste 

docenten en trainers en aangevuld met 26 studentensportverenigingen. Onze grootste doelgroep 

bestaat uit zowel Nederlandse als internationale studenten. 

 

Vanwege de pensionering van een collega en door een veranderende bedrijfsvoering na de verhuizing 

zoeken we een nieuwe collega die zowel verantwoordelijk is voor het beheer van de faciliteiten maar 

die ook de handen uit de mouwen kan steken bij de Service Desk, tijdens evenementen of andere 

activiteiten die plaatsvinden. 

 

De werktijden zullen variëren waarbij ook ‘s avonds of in het weekend aanwezigheid is gewenst. In 

ieder geval ben je één weekenddag (overdag) en één avonddienst doordeweeks aan het werk. 

 

Werkzaamheden: 

• Verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer van het pand, in nauw overleg met de 

verhuurder, de Erasmus Universiteit. Je voert zelfstandig contractbeheer en houdt toezicht op 

SLA’s voor diensten die we afnemen. 

• Verantwoordelijk voor deugdelijke uitvoering van de schoonmaak door de contractpartij, 

toezien op hygiëne, veiligheid voor bezoekers en medewerkers en tijdig ingrijpen indien er 

zaken niet optimaal werken. 

• Gezamenlijk verantwoordelijk voor verhuur naast het eigen programma. 

• Voor een goed begrip van de bedrijfsvoering draai je ook mee bij de Service Desk van Erasmus 

Sport. 

• Actief betrokken bij roostering, evenementen, beleid van het sportprogramma. 

 

 

 



 

 

Wat vragen wij van jou? 

• Flexibiliteit; geen dag is hetzelfde bij Erasmus Sport en daar moet je goed mee kunnen 

omgaan 

• Je beschikt over HBO denk- en werkniveau 

• Je bent goed in het houden van overzicht en kunt snel en effectief contact leggen met 

mensen 

• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels (online en offline) 

waarbij Engels in de praktijk wellicht nog vaker wordt gebruikt dan Nederlands 

• Gewenste eigenschappen: klantvriendelijk, alert, pro-actief en stressbestendig 

• Je communiceert duidelijk en werkt gestructureerd, en je kunt je vinden in een informele 

organisatie 

• Je bent bereid om in drukke weken langer te werken en je overuren in overleg met je 

leidinggevende in rustige weken weer op te nemen (tijd voor tijd) 

• Je hebt affiniteit met (studenten)sport 

• Je hebt minimaal een afgeronde MBO-opleiding en ervaring die aansluit bij de functie. 

Ervaring in een soortgelijke functie, op een soortgelijke werkplek en/of werken met 

studenten is een pre 

 

Wat bieden we: 

• Een superleuke functie in een zeer dynamische, kleine en informele organisatie 

• Een gemiddelde werkweek van 32 uur met megaveel flexibiliteit 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sport 

• Een werkplek in een informele omgeving met leuke collega’s waar echt heel veel kan maar 

waar je ook moet “leveren” 

• Een Erasmus Sport bedrijfsfitnesspas 

• Mogelijkheden voor verdere opleiding, cursussen etc. 

 

Voel jij je aangesproken door de bovenstaande beschrijving? Mail dan je CV en motivatie vóór 1 juni 

2022 naar jon.de.ruijter@erasmussport.nl 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 


