
Landstede Hammers zoekt jou!  
Opbouw basketbalvloer  
 
Voor het uitvoerende personeel is Landstede Hammers op zoek naar een zelfstandige (liefst 
ZZP’er) die leiding kan geven, maar daarbij ook meewerkt tijdens het gehele opbouwproces 
van de basketbalvloer. Ben jij die aansturende persoon, die motiveert en enthousiasmeert? 
Kom dan ons team versterken!  
 
Wie zijn wij?  
Landstede Hammers is een professionele basketbalclub uit Zwolle. De club werd in 2019 
voor het eerst kampioen van Nederland en won daarnaast ook twee keer de Supercup. De 
thuiswedstrijden van Landstede Hammers worden gespeeld in het Landstede Sportcentrum, 
het hart van de sport in Zwolle. Een multifunctioneel sportcentrum en onderdeel van 
Landstede MBO. Het is de thuishaven van de mbo- opleiding Sport & Bewegen van 
Landstede en van diverse breedtesport verenigingen.  
 
Functieomschrijving:  
Voor de opbouw van onze basketbalvloer zoeken wij een zelfstandig werkende motivator, 
die zowel meewerkt op de vloer als de leiding heeft over de diverse medewerkers van de 
vloerploeg. Jij bent flexibel, zowel in de avond als in de weekenden beschikbaar, en hebt de 
kwaliteiten om met een jonge ploeg medewerkers aan de slag te gaan. Je rapporteert op 
locatie aan de beheerder en aan de event manager. Jij bent medeverantwoordelijk voor de 
werkzaamheden tijdens de op- en afbouw. Hierbij kan gedacht worden aan het leggen van 
de basketbalvloer, de opbouw van de tribunes en het plaatsen van de LED-boarding.  
 
Profiel: 
 - Aansturend, als hoofd vloeropbouw is het belangrijk om de overhand te kunnen houden 
en te kunnen organiseren; 
- Flexibel, je bent bereid om in de weekenden en de avond te werken; 
- Teamplayer, je kunt goed samenwerken in een team; 
- Rapporteren, na afloop van de werkzaamheden rapporteer jij aan de event manager van de 
locatie hoe de ochtend en/of avond verlopen is.  
 
Wat bieden wij:  
- 8-16 uur per maand gegarandeerd werk; 
- Een zelfstandige functie, waarin je het aanspreekpunt bent voor diverse uitzendkrachten; 
- Een dynamische werkomgeving met veel uitdaging en ruimte voor eigen inbreng; 
- Je leert wat er allemaal bij de organisatie van een evenement komt kijken; 
- Een leuk team om mee samen te werken. 
  
Heb je interesse? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar Joyce Kroon via 
jkroon@landstede.nl.  
 


