
 

 

 

 

 

 

Basketball, de passie van ons allemaal en tegelijkertijd een sport die in Nederland nog 

veel te klein is. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) zet zich, samen met verenigingen, 

leden en vrijwilligers in om de mooiste sport ter wereld en haar omgeving nog leuker, beter 

en groter te maken. Dat gebeurt aan de hand van de missie ‘Basketball: iedereen, altijd & 

overal!’. 

 

Bij de NBB staat de basketbalsport op één en wordt gewerkt vanuit de kernwaarden passie, 

teamwork, open en ondernemend. De NBB vertegenwoordigt ongeveer 315 basketbalverenigingen 

en 40.000 aangesloten leden in Nederland. Het bondsbureau, met ruim 35 medewerkers, is 

verantwoordelijk voor het voorbereiden van en de uitvoering van beleid op het gebied van 

Marketing, Breedtesport en Topsport. De NBB is samen met zeven andere sportbonden gevestigd 

op de Kelvinbaan in Nieuwegein. 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie 

 

Management Assistent Topsport 
(24 uur) 

 
Houd jij graag meerdere ballen in de lucht? Zorg jij het liefst dat anderen hun werk 

optimaal kunnen uitvoeren? Ben je communicatief vaardig, sta je stevig in je schoenen en 

heb je een proactieve werkhouding? En wil jij je steentje bijdragen aan (top)basketball in 

Nederland? Dan kan dit zomaar jouw functie zijn! 

 

Als management assistent topsport ben je onderdeel van team Topsport. Je ondersteunt de 

Technisch Directeur op organisatorisch en administratief vlak. Je bent zijn aanspreekpunt 

en contactpersoon, beheert zijn agenda en bent verantwoordelijk voor de afhandeling van 

zijn e-mail, organiseert vergaderingen, verzorgt (interne) communicatie en je bent nauw 

betrokken bij organisatorische zaken gerelateerd aan de nationale teams.   

 

> Een teamplayer met passie voor de (basketbal)sport 

> MBO werk- en denkniveau 

> Communicatief sterk 

> Goede kennis van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk 

> Nauwkeurig 

> Zelfstandig, flexibel en sociaal 

> Prioriteiten kunnen stellen 

> Proactief 

> 3-5 jaar werkervaring in een secretariële functie 

 

 



 

  

> Een uitdagende functie 

> Een dynamische en inspirerende omgeving 

> Enthousiaste collega’s en vrijwilligers om mee te werken 

> Marktconform salaris, CAO Sport, schaal 7 

 

Heb je interesse en voldoe je aan de eisen? Stuur dan je motivatie en je CV naar Yvonne 

Baudo. Reageren kan tot en met 19 juli 2020.  

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Okke te Velde, Technisch 

Directeur.  

 

De NBB gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens. Voor meer informatie 

verwijzen we je naar de Privacy Verklaring op onze website. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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