De KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) is hét startpunt en
kenniscentrum voor iedereen die iets te maken heeft met de tennissport in Nederland. Wij
zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, ontwikkeling en organisatie van tennis. De KNLTB
is een jonge, actieve en servicegerichte organisatie. We werken vanuit het Bondsbureau
in Amersfoort en het landelijk trainingscentrum in Almere.
Wij zoeken:

Tijdelijke ondersteuning voor
verschillende projecten en afdelingen
HBO-er, 31-38 uur per week, 2 tot 7 maanden
De uitdaging
De komende maanden zijn er bij de KNLTB veel projecten waarbij een nieuw (IT) kernsysteem
de belangrijkste is. Hierdoor kunnen we extra hulp gebruiken bij het plannen van de competities,
toernooien en ook bijvoorbeeld rondom talentontwikkeling en evenementen. Bij deze tijdelijke,
afwisselende functie vervul je alle voorkomende (administratieve) werkzaamheden binnen
verschillende afdelingen zoals Toptennis, Wedstrijdtennis en Ledenservice.
Om dit werk goed te kunnen doen is het belangrijk dat onze nieuwe collega tennist in
competitieverband en toernooien speelt en/of organiseert.
De functie-eisen op een rij
 Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
 Je bent servicegericht, communicatief en organisatorisch sterk;
 Je levert graag kwaliteit;
 Je bent een actieve competitiespeler;
 Je hebt een hands-on mentaliteit en pakt snel dingen op;
 Je kunt goed overweg met Microsoft Office;
 Je bent op korte termijn beschikbaar.
De KNLTB biedt
Een leuke dynamische baan in een sportieve omgeving voor een net afgestudeerde hbo’er. De
arbeidsvoorwaarden en het salaris zijn conform de CAO Sport.
Belangstelling?
Ben je minimaal 2 maanden of langer beschikbaar en bijvoorbeeld net afgestudeerd? Dan
komen we graag met je in contact! Voor meer informatie over de functie en de organisatie ga je
naar www.knltb.nl of bel je met Jorine Romeijn (Medewerker HR), te bereiken op 088-1302 634.
Voldoe je aan de gestelde functie-eisen dan ontvangen we graag zo spoedig mogelijk jouw CV.
Vermeld in je mail ook duidelijk de periode dat je beschikbaar bent. Je mail mag je sturen naar
vacatures@knltb.nl.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

