
 

 

Momentum werft zelfstandige verantwoordelijken van vrijetijdsclub 

aan  
Momentum Belgium heeft 5 Clubs in België, die hun leden per jaar ongeveer 100 zorgvuldig 

geselecteerde groepsactiviteiten aanbieden op het gebied van cultuur, sport, vrije tijd, 

gezondheid, reizen, ... met een kwaliteitsvolle begeleiding. 

 

Momentum is op zoek naar drie zelfstandige verantwoordelijken (M/V) om haar 

vrijetijdsclubs in de volgende regio's op te starten en verder te ontwikkelen: West Vlaams-

Brabant en Oost Vlaams-Brabant. 

Functie geëvalueerd op +-4 dagen/week  

 

PROFIEL 
• Een dynamisch, commercieel en flexibel profiel.  

• Grote ervaring in een commerciële en projectmanagementfunctie.  

• Bereidheid om zich 100% te investeren in een nieuwe uitdaging.  

 

Functieomschrijving 
 

Een Club Verantwoordelijke is belast met de commerciële ontwikkeling, vanaf de oprichting 

tot de uitbreiding van de club. Hij of zij zal zoeken naar nieuwe manieren om de rentabiliteit 

van de onderneming te verhogen, door het verwerven van nieuwe leden, door het 

identificeren van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en door het aangaan van 

partnerships.  

Dit is een veeleisende baan die veel contact en veelzijdigheid vereist, aangezien hij of zij 

verantwoordelijk is voor de organisatie en het beheer van de activiteiten van de club. Hij of 

zij is ook belast met de communicatiefuncties die eigen zijn aan de club. 

De missies van de Club Verantwoordelijke zijn rechtstreeks verbonden met deze 

competenties: 

- Relationele intelligentie: bij prospecten, leden en partners, in de eerste plaats met het oog 

op aanwerving en vervolgens het opbouwen van loyaliteit, maar ook intern, aangezien de 

Verantwoordelijke voortdurend in contact staat met collega’s van de onderneming en de 

Directie, aan wie hij/zij moet beantwoorden aan doelstellingen. 

- Georganiseerd en stipt zijn 

- Ondernemingsgeest, zelfstandigheid en oplossingsgerichtheid  



- Strijdlust: een verkoper moet graag "doorzetten" en niet snel ontmoedigd zijn 

- Enthousiasme, nieuwsgierigheid, openheid van geest en het vermogen om zichzelf in vraag 

te stellen 

- Integriteit 

- Resultaatgericht 

- Teamgeest  

- Zeer flexibel 

 

TAKEN 
LEDENWERVING EN -BEHOUD (35%) 

- Organisatie van infosessies  

- Follow-up van marketing campagnes op TV, Radio en Facebook (calling, contact)  

- Follow-up van leden die niet erg actief zijn of die hun lidmaatschap beëindigen (retentie) 

 

BEHEER VAN LEDENACTIVITEITEN EN -CONTACTEN (45%) 

- Planning en organisatie van A tot Z  

- Begeleiding en animatie van activiteiten  

- Toezicht op de door de ambassadeurs beheerde activiteiten 

- Follow-up met de partners van de activiteiten 

 

FINANCIEEL BEHEER (5%) 

- Budgetten en verslagen: Prijsstelling van activiteiten en rentabiliteitsdoelstellingen 

- Follow-up van de financiële verslagen met de Directie 

- Deelname aan teamvergaderingen  

 

MULTIMEDIA MOMENTUM (5%) 

- Beheer van de FB-pagina 

- Bijwerken van de website (vooral de activiteitenpagina) 

- Nieuwsbrieven 

 

MAGAZINE MOMAG 10% (tijdschrift verschijnt 2*/jaar) 



- Redactie van inhoud  

- Verzamelen van inhoud en beeldmateriaal 

- Beheer van het eindresultaat met grafisch ontwerper 

 

Ondersteuning van Second Youth (die de activiteiten van Momentum 

beheert) 
Second Youth zet zich in om de Verantwoordelijke alle nodige ondersteuning te bieden om 

het succes van zijn Club te verzekeren:  

- De investeringen in verband met de oprichting van de Club 

- Het delen van alle nuttige documenten 

- De voortdurende bijscholing van de know-how gedurende zijn missie 

- IT, boekhouding, administratieve en marketingondersteuning 

Type contract: Raamovereenkomst voor het verlenen van diensten zonder kapitaalinbreng 

 

Om te solliciteren stuurt u uw CV en sollicitatiebrief per e-mail naar Julie 

Tomé: julie@momentum-belgium.be 

Ontdek : http://clubmomentum.be 

 

 


