Operationeel Manager Duiktank (m/v)
De duiktank "Transfeau" in Zwevegem is een nieuwe uniek project waarmee we binnen de duikwereld
een nieuwe ervaring willen creëren. Momenteel wordt dit project gedragen door de cel duiktank
(opgericht binnen WEVOS). Opening van de duiktank is voorzien medio maart en voor het dagdagelijks
beheer, uitbating en onderhoud van "Transfeau" zijn we op zoek naar medewerkers, waaronder een
Operationeel Manager.
Functie omschrijving
In deze functie sta je in voor het algemeen operationeel management van de duiktank, de duikschool
en de cafetaria. Je verzorgt de dagdagelijkse exploitatie en draagt verantwoordelijkheden op vlak van
veiligheid, toezicht, basis boekhouding, commerciële acties, relatie met de klanten en klantengroepen.
Je rapporteert naar de Tankforce en de Exploitant Oenanthe Natuursport en bent het aanspreekpunt
voor je team van 2 assistants en 2 poetsmedewerkers.
Profiel:
Dit is een ideale job voor een duikliefhebber met managerscapaciteiten. Dankzij jou en jouw
commerciële drive groeit Transfeau uit tot een succesverhaal! We zoeken een dynamische
persoonlijkheid, die dankzij zijn pro-actieve en inventieve ingesteldheid / zijn ‘ out of the tank ‘ denken,
nieuwe belevingen weet te ontwikkelen. Een sterk organisatorisch talent en (people)managementskills
zijn een must.
Specifieke vereisten
 Je opleidingsniveau: minimum hoger onderwijs of gelijkgesteld door ervaring
 Je bent houder van duikbrevet ‘EN14413-1/ISO 24802-01’ (CMAS min 1* instructeur)
 Microsoft Office en Social Media zitten in je vingers (Contentmanagement van de website is een
plus)
 Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans, Engels
 Het beschikken over technische vaardigheden met betrekking tot onderhoud (geen herstellingen)
zijn een pluspunt.
 Je hebt ervaring met het aansturen van een team en peoplemanagement skills
 Weekendwerk, avondwerk en beschikbaar zijn bij noodgevallen zijn een absolute must
 Je bent in staat een CDC (professionele duikschool) te leiden.
Aanbod
 Fulltime betrekking met een contract van onbepaalde duur
 Competitief salaris (vast maandloon en commissies) aangevuld met extralegale voordelen
(waaronder maaltijdcheques en smartphone)
Te contacteren
Als je geïnteresseerd bent in deze toffe en unieke uitdaging, mail dan je motivatiebrief en CV naar
hr@duiktank.be.

