
  
  

  

Medisports Etten-Leur is een zeer modern sportcentrum met een vooruitstrevende praktijk voor 

fysiotherapie waar kwaliteit, begeleiding en een “Goed Gevoel” voorop staat.     

   

Als aanvulling op ons huidige, enthousiaste team zijn wij op zoek naar een:  

Weekendkracht balie / bar M/V  
 

Wie zoeken wij  

• Een spontane en sociale man of vrouw, met minimaal een MBO werk- en denkniveau en een goede 

beheersing van de Nederlandse taal  

• Je hebt een positieve uitstraling en proactieve houding naar klanten en collega’s  

• Je bent open en gastvrij en toont eigen initiatief  

• Je beschikt over een empathisch vermogen en sterke communicatieve vaardigheden  

• Je helpt mensen graag met hun keuze en geeft advies  

• Je denkt en werkt oplossingsgericht  

• Samen zorgen we ervoor dat Medisports een tweede thuis is voor onze leden, waardoor ze met een 

goed gevoel naar huis gaan  

• Je hebt passie voor wat je doet en dit zie je terug in jouw enthousiaste manier van werken!  

• Je hebt affiniteit met sport en een gezonde leefstijl  

• Je bent flexibel inzetbaar en altijd bereid om in te vallen (na school) 

• Je wil in de schoolvakanties natuurlijk veel werken!  

• Je bent in ieder geval beschikbaar op zaterdag en/of zondag  

 

Taken en verantwoordelijkheden   

• Onderhouden van de relatie met huidige klanten   

• Potentiële klanten op een enthousiaste en klantvriendelijke manier ontvangen  

• Actief promoten van onze lopende acties  

• Verkoop optimaliseren en mede zorgen voor de groei van het bedrijf  

• Telefonische acquisitie plegen (op termijn)  

• Passende abonnementen verkopen, rekening houdend met de behoefte van de potentiële  

klant (op termijn)  

Wat bieden wij   

  

Een leuke en uitdagende baan waarin je zelfstandig kunt werken in een dynamische en collegiale 

omgeving. Loyaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Naast de dagelijkse werkzaamheden vinden wij 

het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor verdere persoonlijke ontwikkeling.   

  
Solliciteren  

  

Indien je in aanmerking wilt komen voor deze functie, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren. 

Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Medisports Etten-Leur B.V., t.a.v. de afdeling P&O, Monique van  

Lier, e-mail: monique@medisports.nl. Bezoek voor meer informatie onze website www.medisports.nl. 

Ook voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Monique van Lier, bereikbaar op 

telefoonnummer 076-5010001 op dinsdag en donderdag. 

  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

http://www.medisports.nl/
http://www.medisports.nl/

