
VACATURE 
RONGEN AKTIEF IS OP ZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE 

MEEWERKEND BEDRIJFSLEIDER OUTDOOR- EN EVENEMENTEN 

 

Als meewerkend bedrijfsleider weet je hoe belangrijk de beleving van de klant is en welke kwaliteit zij 

verwachten van de activiteiten van Rongen Aktief. Jij kent hun wensen en bent is staat deze te vertalen 

naar uitstekende dienstverlening. Je bent het aanspreekpunt voor onze relaties en stimuleer samenwerking 

met diverse partijen.  Jij bent door je energieke en proactieve houdingen een belangrijke toegevoegde 

waarde voor zowel het financiële als het maatschappelijke resultaat. 

Als meewerkend bedrijfsleider Rongen Aktief ben je verantwoordelijk voor de dagdagelijkse gang van zaken 

van het bedrijf. Je stuurt het team, met veelal parttimers, aan. Vaak ga je mee naar activiteiten en 

evenementen en zorg je ook dat de voorbereidingen en de nazorg goed worden uitgevoerd. Daarnaast zorg 

je ervoor dat er voldoende instructeurs zijn ingeroosterd en stuurt deze aan tijdens de activiteit. Je hebt 

overleg met je assistent bedrijfsleider in de andere vestiging van Rongen Aktief en stemt samen af. Naast 

het verzorgen van activiteiten ben je bezig met het (door)ontwikkelen van activiteiten, concepten, 

personeel en het bedrijf.  

JIJ BENT: 

De Bedrijfsleider Rongen Aktief zijn van dit complexe bedrijf is dus een grote verantwoordelijkheid, maar 

dat schrikt jou niet af. Sterker nog, dat is precies waarom jij deze baan wil hebben! Je hebt onderstaande 

competenties:  

 Actief bezig tijdens de activiteiten en interactie maken met de deelnemers, bent enthousiast en 
zorgt voor de juiste stimulatie; 

 Voldoende managementvaardigheden; 

 Gastgerichte houding en ervaring met operationele procedures  

 Evenementen kunnen binnenhalen, voor kunnen bereiden en kunnen draaien; 

 Commercieel denken en kansen zien en benutten; 

 Motiveren, stimuleren en boeien en binden van medewerkers; 

 Communicatief en organisatorische sterk. 

 Veiligheid voor de klant, collega’s en jezelf.  
 

Je werktijden zijn erg flexibel en afhankelijk van de vraag naar onze activiteiten. Deze zal in de maanden 

maart tot en met oktober groter zijn. Dit kan betekenen dat je de ene week meer dan 40 uur werkt maar de 

andere week weer gaat compenseren. 

Rongen Aktief werkt nauw samen met Skipiste Nieuwegein in sommige geval kunnen er ook taken vanuit 

dit bedrijf uitgevoerd worden. Het hebben van Anwärter (skileraardiploma) is een pre.  

 

 

 



WIJ BIEDEN: 

We bieden je een supergave baan met veel vrijheid en dynamiek van 32 tot 40 uur tegen een 

marktconform salaris. Verder kun je tegen hoge korting gebruik maken van de faciliteiten van Rongen 

Aktief en Skipiste Nieuwegein. Je standplaats is Utrecht. 

OVER RONGEN AKTIEF: 

Rongen Aktief is een sport- & evenementenbureau met vestigingen in Utrecht en Sint Anthonis (Noord-

Brabant). Rongen Aktief is gespecialiseerd in het organiseren van bijvoorbeeld een vriendendag, familiedag, 

vrijgezellenfeest, bedrijfsuitje en sportieve activiteiten voor scholen en gemeenten. Wij verzorgen deze 

activiteiten in heel Nederland, België en Duitsland. Dit kan zowel op een eigen gekozen locatie als op een 

locatie van Rongen Aktief.  

Ben jij de enthousiaste bedrijfsleider die ons team wil komen versterken? Mail dan je sollicitatie/motivatie 
met CV naar info@rongenaktief.com t.a.v. Mark.  

mailto:info@rongenaktief.com

