
 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij?  
LagoClub Zwevegem zal haar deuren openen in juni 2018. Dit eigentijds sport- en recreatiecentrum heeft 
naast een mooi 25m-bad ook een recreatief aanbod met een kinderbad en een sauna. Je vindt er ook een 
eigentijdse lounge waar je een hapje kan eten. Daarnaast is er ook een uitgebreide fitness waar je onder 
begeleiding, zowel op individuele basis als in groepslessen, kan werken aan je conditie. In het najaar 
openen we ook een speel. (lees: speelpunt), een uitgebreid indoor pretpark.  
 
Het centrum wordt in een PPS-formule geëxploiteerd: een samenwerking tussen de gemeente Zwevegem 
en Lago Group met als aandeelhouders vijf, in zwembaden gespecialiseerde, bedrijven. 

 

Wie ben jij? 
Je bezit een goede feeling met de administratieve wereld door je Bachelordiploma in een administratieve 

richting of door je reeds opgedane ervaring. Doordat het organiseren in je bloed zit, kent het efficiënt 

beheren van uiteenlopende taken en een goed geordende administratie voor jou geen geheimen meer.  

In het verleden heb je alreeds een eerste  ervaring opgedaan in het aansturen van een klein team 

waardoor jouw communicatieve vaardigheden en zin voor verantwoordelijkheid optimaal ontwikkeld zijn. 

Begrippen als service en klantgerichtheid draag je hoog in het vaandel om dagelijks een goede band met 

collega’s en bezoekers te scheppen.  

Ervaring met loon-en personeelszaken is een must, en ook de kennis van sociale wetgeving en 

arbeidsrecht vormen een pluspunt. Door de liefde voor jouw job bezit je geen 9 to 5- mentaliteit en is het 

omgaan met IT-gerelateerde zaken (Word, Excel en Powerpoint) de normaalste zaak ter wereld. Je woont 

in Zwevegem of omstreken. 

 

Wat ga je doen? 
Je gaat aan de slag als de rechterhand van de centrummanager zowel op administratief vlak als in het 

ondersteunen van de algemene organisatie, financiën, personeelsbeleid,... Loon- en 

personeelsadministratie vormen onder jouw verantwoordelijkheid geen probleem en je bent graag in het 

eerste aanspreekpunt voor de werknemers.  

Eenvoudige boekhoudkundige taken, samen met het opvolgen van de facturatie zijn dagdagelijkse 

aspecten waar je met plezier aan werkt. Je bent van vele markten thuis (HR, office management, 

administratieve opvolging van het ledenbestand in de fitness, van het speelpunt en van de samenwerking 

met de scholen en clubs,...) waardoor een generalistische functie op maat gemaakt is voor jou. 

 

Zoekt... 

Administratief verantwoordelijke! 



Door je enthousiasme en oog voor detail ben je verantwoordelijk voor de goede werking van het team 

onthaalbediendes en ondersteun je de centrummanager in het uitdragen van het imago van de 

organisatie. Verder hecht je veel belang aan dynamiek, orde, netheid en degelijke communicatie.  

Samen met de andere leden van het managementteam straal je de waarden van het bedrijf uit naar alle 

omstaanders intern en extern.  

Je wordt in je takenpakket ondersteund door een centraal team stafmedewerkers (HR, Finance,...) die ook 

andere Lago centra begeleiden en die voor jou een aanspreekpunt zijn. Ten slotte rapporteer je regelmatig 

aan de centummanager. 

 

Wat bieden wij? 
Wij bieden jou een pittige job met ruime verantwoordelijkheid en sociale contacten in een sportieve en 

dynamische omgeving, waar je zal deel uitmaken van een enthousiast, gemotiveerd en gepassioneerd 

team waar humor belangrijk is! 

Door het ruime takenpakket en de steeds wisselende belangstelling en evenementen is er een grote 

variatie aan taken. Verder krijg je zelf de kans om zelf initiatieven ontwikkelen. 

Het salarispakket bestaat uit een degelijke vaste basisvergoeding aangevuld met de meest voorkomende 

extra-legale voordelen zoals groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques…. Wij bieden 

jou een omgeving waar de verdere ontwikkeling van je carrière ter harte wordt genomen, we stimuleren 

het volgen van opleidingen, het nemen van verantwoordelijkheden;  
 

Meer info of interesse? 
Wil je meer info over Lago? Neem dan zeker een kijkje op onze website http://www.lago.be/  

Wil je solliciteren voor deze functie? Ga naar: http://lago.talentfinder.be/index.aspx  
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