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1.
ORGANISATIE
De Elfstedenhal in Leeuwarden is, met circa 200.000 bezoekers per jaar, een ijshal waar ontspanning
en inspanning sfeervol samen gaat met het leveren van sportprestaties. Een plek waar breedtesport
centraal staat en waar iedereen, van jong tot oud, ijsplezier kan beleven met bijzondere aandacht
voor de recreatieve schaatser en jonge talenten. Een bezoek aan de ijshal zorgt voor een positief
gevoel en een lach van voldoening, ontspanning, spel of trots.
De ijshal beschikt over een 400-meterbaan, een 30x60 shorttrackbaan, een ijshockeybaan,
horeceagelegenheid en een eigen schaatsshop voor verkoop, verhuur en onderhoud. Naast de
schaatsschool en het verzorgen van schoolschaatsen is de Elfstedenhal het huis voor een grote
verscheidenheid aan ijssporten en verenigingen, zoals langebaanschaatsen, shorttrack, ijshockey,
kunstrijden, curling, priksleeën en schoonrijden.
Dat de Elfstedenhal midden in de samenleving staat, bewijst ook het feit dat er veel vrijwilligers zich
verbinden aan de ijshal en circa 100 bedrijven sponsor zijn en hiermee een belangrijke bijdrage
leveren aan een gezonde exploitatie. De Elfstedenhal ziet haar sponsoren als partners en probeert
elkaar waar mogelijk te helpen. Naast bordsponsoring of toetreding tot de club van 11S
(businessclub) kunnen er ook sponsorafspraken op maat gemaakt worden en biedt de hal faciliteiten
voor bedrijfsactiviteiten en -evenementen.
De Elfstedenhal is in 2015 geopend. Gemeente Leeuwarden is eigenaar van het gebouw en Stichting
Elfstedenhal is verantwoordelijk voor de exploitatie. Het ontwerp is duurzaam en een eigentijdse
verbeelding van de Friese identiteit en van de Friese verbondenheid met schaatsen. Het is ook de
plek waar de Elfstedentocht zal starten: in alles is het een ode aan de Friese cultuur, waarin het
schaatsen diep geworteld is. De ijshal is volledig energiezuinig ontworpen en hiermee wereldwijd een
voorbeeld voor andere ijsbanen.
Zie ook: elfstedenhal.frl

Werkorganisatie
De Elfstedenhal is een stichting en heeft derhalve geen winstoogmerk. De organisatie acteert echter
als een bedrijf met maatschappelijke doelstellingen. De dagelijkse leiding is in handen van de door
het stichtingsbestuur aangestelde directeur, waarbij het bestuur de rol heeft van klankbord,
sparringpartner en opdrachtgever. De directeur rapporteert periodiek aan het bestuur en legt
thema’s zoals strategie en beleid, evenals de jaarrekening, ter goedkeuring voor aan het bestuur.
De totale organisatie telt momenteel circa 30 vaste medewerkers, circa 60 flexibele medewerkers
(zoals schaatstrainers en horecamedewerkers) en zo’n 10 vrijwilligers. De cultuur is open en
toegankelijk, medewerkers zijn bevlogen, trots en betrokken.
De directeur geeft direct leiding aan het MT en indirect aan de circa 100 medewerkers. De
organisatie is georganiseerd in de teams Financiën, Planning & Verhuur, IJsmeesters/Technische
dienst, Sponsoring, Marketing & Communicatie, Evenementenorganisatie, Schaatsshop,
Schoolschaatsen, Schaatsschool en Horeca en Receptie.

2.
PROFIEL
U bent het boegbeeld en de identiteitsdrager van de Elfstedenhal. U bent integraal verantwoordelijk
voor de organisatie en in staat de organisatie succesvol verder te ontwikkelen. Met een goede mix
van zakelijkheid en empathie zorgt u ervoor dat de Elfstedenhal haar stevige positie in de regio
behoudt en verder uitbouwt. U bent van nature een netwerker en ondernemende persoonlijkheid
die zich graag in netwerken begeeft. U bent een inspirerende en verbindende leidinggevende en u
geeft ruimte en aandacht aan uw medewerkers en daagt hen uit. U beschikt over hbo+ werk- en
denkniveau, ten minste vijf jaar managementervaring, bent bedrijfskundig goed onderlegd en heeft
kennis van/ervaring met het verder ontwikkelen en positioneren van een organisatie. U heeft sterke
affiniteit met (ijs)sport, bent laagdrempelig, gastvrij, sympathiek en betrokken. Beheersing van de
Friese taal is een pre.
U bent woonachtig in de nabijheid van Leeuwarden of bent bereid zich in de regio te gaan vestigen.
In verband met de openingstijden van de ijshal bent u bereid ook buiten reguliere werktijden en in de
weekenden beschikbaar te zijn en zich in de wintermaanden extra in te zetten, in verband met het
seizoenskarakter van de organisatie.

3.






RESULTAATGEBIEDEN
Continuïteit van de organisatie.
Doorontwikkeling van bedrijfsvoering, -processen en medewerkers.
Positionering van de organisatie en ontwikkeling van het merk.
Commerciële groei.
Samenwerking met partners en relatie met stakeholders.

4.
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
 U bent integraal verantwoordelijk voor de totale organisatie en draagt zorg voor de continuïteit
van de organisatie en een gezonde exploitatie.
 U zorgt voor de doorontwikkeling van de organisatie en het behouden en uitbouwen van de
stevige positie in de regio.
 U bent verantwoordelijk voor de profilering van de organisatie en bent actief in relevante
netwerken.
 U realiseert groei van de commerciële activiteiten, de sponsoren en de club van 11S.
 U initieert en organiseert nieuwe evenementen in en rondom de Elfstedenhal, ook eventueel
buiten het ijssseizoen.
 U bent verantwoordelijk voor het (indirect) aansturen, inspireren en ontwikkelen van
medewerkers en vrijwilligers.
 U onderhoudt externe contacten (met name op bestuurlijk en/of strategisch niveau) met
verenigingen, bonden (zoals KNSB, Vereniging Kunstijsbanen Nederland), sponsoren, leveranciers
(o.a. energieleverancier, onderhoudspartner), gemeente (zowel politiek als ambtelijk) en andere
stakeholders.
 U bent samen met het bestuur verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid, en
informeert het bestuur over de voortgang ten aanzien van de uitvoering. U spart actief met het
bestuur en de individuele bestuursleden op verschillende thema’s.
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COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN
Boegbeeld.
Ondernemend.
Netwerker.
Gastvrij.
Gedreven.
Authentiek.
Sympathiek.
Betrokken.
Open.
Toegankelijk.
Hands-on.

6.
ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een fulltime functie van 40 uur per week. De Elfstedenhal is een seizoensbedrijf, waarbij
de piek in het winterseizoen ligt. De inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring die de nieuwe
directeur meebrengt en is passend bij het type en omvang van de organisatie.

