
Piazza Sports is per direct op zoek naar versterking voor het sales- en receptieteam. Het betreft 
een deeltijdfunctie voor drie of vier dagen in de week, waarvan je twee avonden in ieder geval 
beschikbaar bent. Je komt te werken in een enthousiast en jong team van zes collega’s, waarbij 
je tijdens jouw werkshift alleen of samen met een andere collega staat. Werken bij Piazza Sports 
betekent werken als een team, jouw input wordt gewaardeerd. Hiernaast word je door de 
clubmanager door middel van een salestraining voorbereid, zodat je jouw functie optimaal kunt 
uitvoeren. 

Startdatum: zo snel mogelijk 
Dienstverband: 3 of 4 dagen per week, waarbij je in ieder geval 2 avonden beschikbaar bent. 

De functie: 
Als medewerker sales en receptie ben je verantwoordelijk voor de sales en voor receptie- en 
horecawerkzaamheden, jij bent het visitekaartje van Piazza Sports en zorgt ervoor dat nieuwe en 
bestaande leden zich welkom voelen. Samen met het team ben je tevens verantwoordelijk voor 
de ledengroei binnen Piazza Sports. Dit doe je o.a. door het nabellen van potentiële leden die 
zich via onze website inschrijven met een terugbel verzoek. Met jouw salesvaardigheden zorg je 
ervoor dat deze potentiële leden naar de club komen en zich na jouw overtuigende 
verkoopgesprek uiteindelijk bij Piazza Sports inschrijven. Hiernaast bestaat jouw werkdag uit het 
beantwoorden van de mail en telefoon en het netjes behouden van de receptie en bar. 
Ondertussen kan er ook een klant aan de bar staan om een cappuccino te bestellen en staat er 
een klant aan de receptie met een vraag. Het betreft een veelzijdige functie, waarbij geen dag 
hetzelfde zal zijn en waar je tijdens jouw werkzaamheden je prioriteiten zal moeten stellen, zodat 
elke klant netjes en op tijd wordt geholpen. 

Wij zijn op zoek naar een collega die: 
- Minimaal over MBO+ werk en denkniveau beschikt, bij voorkeur in de richting van sales en 
communicatie. 
- Sterke affiniteit heeft met sporten en dit met enthousiasme kan overbrengen op anderen. 
- Beschikt over mensenkennis en uitstekende communicatieve en contactuele vaardigheden. 
- Service gericht, kennis en ervaring over sales is een pré. 
- Flexibel is en bereidt om collega’s te vervangen in geval van afwezigheid. 
- Een proactieve houding heeft en oplossingsgericht is. 
- Minimaal ook 2 avonden beschikbaar is. 
- Woonachtig is in de directe omgeving van Houten. 

Piazza Sports 
Piazza Sports is sinds 1988 365 dagen per jaar dé Exclusieve Sportcentrum in Houten en heeft 
professionele begeleiding en persoonlijke aandacht centraal staan. Denk hierbij aan het voeren 
van coaching gesprekken door onze instructeurs en het maken van persoonlijke fitness- en 
voedingsschema’s, zodat de klant zijn doelen optimaal kan behalen. Naast de verschillende 
fitnessmogelijkheden beschikt Piazza Sports over een uitgebreide saunalandschap waar je het 
gehele jaar van kunt genieten. Bij Piazza heerst er een informele, prettige en collegiale sfeer. Als 
medewerker van Piazza Sports ben je onderdeel van de club en vormen we samen een Top 
Team! Samen met de klanten zorgen we ervoor dat elke dag een feestje is. 

Wat heeft Piazza Sports jou te bieden: 
- Een enthousiast team aan collega’s. 
- Werken bij het Exclusieve Sportcentrum van Houten. 
- Gratis gebruik van de fitnessfaciliteiten en saunalandschap. 
- Kinderopvang beschikbaar. 
- Verantwoordelijkheid binnen jouw functie. 
- Prettige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Herken jij je in bovenstaande beschrijving en ben je enthousiast geraakt? Upload dan jouw 
sollicitatiebrief en cv via het formulier op deze pagina en we nemen snel contact met je op.  
Voor vragen over deze vacature mail dan naar Jemy Rodriguez Vingerhoets 
jemy@piazzasports.nl 
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