PROFIELSCHETS SPORTTECHNISCH ADVISEUR
Wij doen voor onze vestiging van ASC Sports & Water te Velp graag een beroep
op kandidaten die op basis van opleiding, ervaring en persoonlijkheid ons team
willen komen versterken.

ASC Sports & Water is een jong onafhankelijk adviesbureau op het gebied van
sport- en cultuurtechniek alsmede geohydrologie, gevestigd te Velp en Lichtenvoorde.
Wij vormen een hecht team van 9 personen dat onder de namen
ASC Sports & Water en Koops & Romeijn veel partijen tot haar
vaste klantenkring mag rekenen. Vertrouwensrelaties, maatoplossingen
en tevreden klanten zijn hierbij reeds 20 jaar bindende factoren.
Voor de kandidaat sporttechnisch adviseur is er de uitdaging om vanuit een hechte
zelfsturende organisatie met een goed werkaanbod de afdeling “Sport” invulling
en eventueel ook richting te gaan geven. Een dienstverband, mede risicodragend
ondernemen alsook acteren vanuit huis behoren hierbij tot de mogelijkheden.
WAT HOUDT HET WERK IN?
Het specialisme “Sport” wordt tot op heden gevormd uit onderzoekstrajecten
en advisering inzake buitensportaccommodaties. Het betreft ontwerp, aanleg en beheer.
Gemeenten, verenigingen en aannemers vormen onze klantenkring.
Kennis van RAW, rapportagevaardigheden en een HBO werk- en denkniveau zijn gewenst.
Op onze website www.asc-sportsandwater.nl zijn onze werkwijze, relaties en producten nader
beschreven.
FUNCTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• (mede) uitvoeren van veelzijdige sporttechnische onderzoek- en adviestrajecten;
• Aanbestedingen en directievoering;
• Onderhouden van contacten met partners, opdrachtgevers en derden;
• Bijdragen in productontwikkeling;
FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES
• HBO werk- en denkniveau (richting Land en Watermanagement, Tuin- en
Landschapsinrichting of gelijkwaardig);
• Kennis van danwel affiniteit met vakgebieden hydrologie en cultuurtechniek;
• Teamspeler, creatief, sportief en leergierig;
• Oog voor belangen, en hoge mate van integriteit;
• Flexibele inzet en prestatie- en klantgerichte werkhouding, waarbij het gezamenlijke
resultaat telt;
• Standplaats: Velp (Gld) eventueel in combinatie met thuiswerkplek
ARBEIDSVOORWAARDEN
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden en een dienstverband op maat.
PROCEDURE
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:
Piet Kranendonk, telefoonnummer: 06-53311624 of 026-3690030
Martin Heemskerk, telefoonnummer 06-12638313
Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van uw CV, kan worden verstuurd naar:
ASC Sports & Water
Postbus 323
6880 AH VELP
info@asc-sportsandwater.nl

