Ben jij de belangrijke schakel tussen de leden, clubs en Judo Bond Nederland (JBN)? Vind jij het
leuk om het visitekaartje te zijn van de JBN? Ben jij hierbij communicatief vaardig en behulpzaam?
En ben jij in staat om snel en gemakkelijk te schakelen tussen verschillende werkzaamheden en
krijg je juist energie van deze afwisseling? Lees dan snel verder, want dan zijn wij misschien wel
op zoek naar jou!
De JBN is per direct op zoek naar een

Medewerker ledenservice
(32 uur per week, schaal 6)
Samen met twee collega’s ben je verantwoordelijk voor de ledenservice. Als medewerker
ledenservice beantwoord jij de vragen van leden of clubs die schriftelijk of telefonisch binnen
komen. Daarnaast voer je de ledenadministratie uit en verricht je allerlei balie- en
receptiewerkzaamheden. Je ondersteunt tevens de afdeling topsport voor 8 uur in de week met
allerlei uitvoerende en administratieve werkzaamheden.

Wat vragen wij?
-

MBO+ werk- en denkniveau
Affiniteit met de (budo)sport
Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
Een klantgerichte, flexibele en proactieve houding
Prioriteiten kunnen stellen en stressbestendigheid
Ervaring met Exact en/of Sportlink (pré)

Wat bieden wij?
-

Een afwisselende functie waarin elke dag anders is in een team met leuke collega’s
Ruimte voor inbreng van eigen ideeën
Een passend salaris (schaal 6) met daarbij een goed pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sport
Een organisatie in de sport die zich kenmerkt door betrokkenheid en een informele cultuur
Een dienstverband voor 32 uur, in eerste instantie voor de duur van één jaar, met bij goed
functioneren een verlenging van het contract
Letterlijk een prettige werkomgeving: vanaf 1 juli gaat de JBN verhuizen naar een leuk
pand in Nieuwegein dat bruist van de sportieve energie!

Over ons
Judo Bond Nederland is dé sportbond voor judo, jiujitsu en aikido. De JBN initieert en realiseert
zodat anderen zich kunnen ontwikkelen en plezier beleven aan de budosport. Bij de JBN zijn ruim
650 sportscholen en verenigingen aangesloten. De JBN is een olympische bond en behoort tot de
top 10 topsportbonden in Nederland.
Met een enthousiast en gedreven team aan collega’s, sporters en vrijwilligers zetten wij ons bij de
JBN elke dag weer in voor de sport. Wij vinden het belangrijk dat anderen zich kunnen ontwikkelen
en plezier beleven aan de sport. Wij werken hard met elkaar, maar wel in een gezellige en
informele sfeer.

Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken?

Reageer dan nu! Stuur jouw enthousiaste motivatiebrief met CV naar Annemarie van Beurden via
hrm@jbn.nl. Laat hierin duidelijk naar voren komen waarom jij de geschikte kandidaat bent.
Sollicitaties zonder motivatiebrief en CV worden niet in behandeling genomen. Acquisitie wordt niet
op prijs gesteld.

