
 

Wij zijn per direct op zoek naar een  

 

Manager Zakelijk 
 32 uur/week  

 

 

Ben jij de Manager Zakelijk die zelf kansen creëert en continu bezig is met het 

verbeteren, ontwikkelen of creëren van bestaande en nieuwe producten en 

dienstverlening? Houd je van een uitdaging en vind je het leuk om te bouwen aan 

een netwerk. Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Wie zijn wij? 

Huis voor de Sport Groningen, een organisatie met zo’n 70 medewerkers, gelooft in de 

kracht van sport en bewegen voor een gezond Groningen. Door middel van sport en 

bewegen levert Huis voor de Sport een bijdrage aan de vitaliteit van alle inwoners in de 

provincie Groningen. Dat doen we samen met anderen. Huis voor de Sport staat voor de 

volgende waarden: Dichtbij, Ondernemend en Energiek; DOE.  

 

Organisatiestructuur 

In de afgelopen periode heeft Huis voor de Sport Groningen haar werkwijze en 

organisatiestructuur aangepast om optimaal invulling te kunnen geven aan de behoeften 

vanuit het werkveld. Na interne afstemming zijn we nu zo ver dat we kunnen starten met 

de implementatie van die voornemens. Als Manager Zakelijk en MT lid ga je een essentiële 

rol vervullen in dit implementatieproces.  
 

Wat ga je doen? 

- Je bent verantwoordelijk voor de commerciële (marketing)strategie en 

medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvisie;  

- Je stemt hiervoor verschillende organisatieonderdelen op elkaar af; 

- Je zoekt actief naar kansen en mogelijkheden die de dienstverlening kunnen 

verbeteren, uitbreiden of versterken; 

- Je neemt actief deel aan netwerken met het doel kennis op te doen over trends, beleid 

en toekomstige ontwikkelingen die relevant zijn voor Huis voor de Sport en haar 

werkterrein; 

- Je neemt zelf initiatief om nieuwe contacten te leggen; 

- Je bepaalt strategische en realistische doelen voor de middellange en lange termijn; 

- Je bent verantwoordelijk voor de commerciële (marketing)strategie en 

medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvisie;  

- Je zorgt voor een sluitende begroting van alle aangestuurde projecten;  

- Je creëert een sfeer waarin continue gewerkt wordt aan verbetering en ontwikkeling;  

- Je komt met nieuwe originele ideeën, signaleert nieuwe benaderingswijzen en je 

stimuleert anderen in de directe werkomgeving tot het boeien en beïnvloeden van 

anderen. 

 

  



 

Wat vragen wij? 

Je bent een strateeg die voorziet en rekening houdt met voortdurende ontwikkelingen in de 

markt. Je hebt een hoge mate van flexibiliteit waardoor je snel en juist kunt inspelen op de 

behoeften van de organisatie, de klant en je stakeholders. Daarnaast heb je helder voor 

ogen welke acties er nodig zijn voor het behalen van de gestelde doelstellingen. Je hebt een 

academisch werk- en denkniveau en je organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit is meer dan 

uitstekend. Je deelt ons enthousiasme voor sport en bewegen en je hebt oog voor het 

zakelijk belang van Huis voor de Sport Groningen. Je bent bekend met accountmanagement 

en de financieringsmethodieken in de publieke en private sector. Je hebt minimaal vier jaar 

werkervaring in een vergelijkbare functie; in de non-profit en/of in de profit sector. Je hebt 

aantoonbare ervaring om in een complex krachtenveld partijen te binden aan een 

gezamenlijke opgave.  

 

Wat bieden wij? 

- Je krijgt een uitdagende, zelfstandige en afwisselende rol met een uitgebreid 

takenpakket; 

- Je komt terecht in een flexibele organisatie met zo’n 70 relatief jonge medewerkers;  

- Je krijg in eerste instantie een jaarcontact met kans op verlenging; 

- Inschaling is op basis van opleiding/niveau en ervaring conform CAO Sport schaal 12.  

 

Sollicitatieprocedure 

Een Management Talent Analyse maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.  

 

Interesse? 

Reageren op deze vacature kan tot en met 7 februari a.s.. Stuur dan een mail met 

motivatiebrief en CV naar info@hvdsg.nl t.a.v. M. Illés. De gesprekken vinden plaats op 

maandag 14 februari.   

 

Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij Karin Zwart (directeur/bestuurder) 

050-8700100 of Myra Illés (HR-manager) 06-19969892. 

 

mailto:info@hvdsg.nl

