
 

ASSISTENT CLUB MANAGER 

Ben jij een alleskunner die ballen in de lucht kan houden? Vind jij het leuk om te werken in 
een informeel team met korte lijnen en sportieve omgeving? Dan zoeken wij jou!


Als assistent club manager ben je het aanspreekpunt voor leden en trainers.  
Je geeft leiding aan een team van collega trainers en bent verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie en het beheer van de locatie van REFLEX Training in Utrecht. Je bent 
klantgerichtheid, communicatief zeer vaardig en je hebt oog voor detail.


Wij zoeken: 

De assistent club manager die bij onze club past is gedreven, ambitieus en een echte 
people manager. Sport zit in je haarvaten en je bent in staat anderen hiervoor te 
motiveren/ coachen/ begeleiden. Je hebt goede communicatieve vaardigheden en je bent 
een knaller als het gaat om sales. Je bent sterk en precies in plannen. Bovendien heb je 
een no-nonsense mentaliteit en neem je graag het voortouw. Zo krijg je bij REFLEX 
Training veel ruimte en vrijheid om zelf dingen op te zetten en jezelf te ontwikkelen.


Over REFLEX Training: 

Wij geloven dat fysieke training de body en mind versterken en balans in het leven brengt. 
Top kwaliteit training en een positieve, persoonlijke sfeer is waar wij voor staan. REFLEX 
is sinds 2007 de ‘leading Self Defense Center’ in Utrecht voor iedereen die fit, gezond en 
veilig wil blijven. 


Taken en verantwoordelijkheden: 
Het gaat om een veelzijdige functie, waarin je een hoge mate van vrijheid en 
zelfstandigheid hebt. Je geeft leiding aan een team van sportprofessionals. De functie 
houdt -in ieder geval- het volgende in:


Relatiebeheer

Als het aanspreekpunt voor leden en trainers geef en coördineer je groepslessen, clinics 
en personal trainingen. Je houdt de bezettingsgraad in de gaten en coacht de trainers 
daar waar nodig en noodzakelijk. Samen met je team van trainers ben je verantwoordelijk 
voor de positieve en energieke sfeer onderling en in de club.


Office support

Ledenadministratie, begeleiden financiële administratie, contracten & contacten 
opdrachtgevers en trainers, offertes, databasebeheer, rooster beheer, verkoop, lokatie- en 
voorraadbeheer.




Jij bent:


• een echte, team-player, netwerker en een trainer met veel kennis.

• gestructureerd, precies en houd ten alle tijden overzicht. Je kijkt graag net even 

verder dan de rest.

• energiek, enthousiast en niet vies van hard werken.

• zelfstandig, creatief in oplossingen en staat altijd aan op nieuwe ideeën.

• sterk in taal, woord en geschrift.

• ambitieus en hebt de drive om het verschil te maken. Je wilt graag bijdragen aan 

het succes van REFLEX. Niet omdat het moet, maar omdat jij je eigen ambities wilt 
waarmaken.


Wij bieden: 

• Een parttime functie in Utrecht met ruimte voor eigen inbreng, vrijheid, diversiteit 
en verantwoordelijkheid.


• Aandacht voor je persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling op het gebied van 
sport, coaching, marketing en communicatie.


• Inspirerende werkomgeving: een leuk trainer team en enthousiaste clubleden.

• Een marktconform salaris gebaseerd op jouw kennis en kunde.


Sollicitatieprocedure:


• Stuur jouw CV en korte motivatie naar: hello@reflex-utrecht.com

• Zien wij een match? We geven je een belletje om elkaar beter te leren kennen.

• Enthousiast? We nodigen je uit voor een eerste gesprek bij onze club. Na positief 

verloop van het eerste gesprek volgt een tweede gesprek

• Still happy? Je gaat bij ons aan de slag als parttime assistent clubmanager bij 

REFLEX Utrecht.


Ervaring: 

• Sportcoach in groepslessen / personal training: 2 jaar (Vereist)

• Office Manager: 2 jaar (Vereist)


Opleiding: 

• Minimaal MBO-4 (Aanbevolen)


Meer informatie over REFLEX: www.reflex-utrecht.com
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