Coördinator Gezinssport Vlaanderen (m/v)
Contract van onbepaalde duur voltijdse tewerkstelling

Gezinssport Vlaanderen werd in 1976 opgericht vanuit de sportwerking binnen de Gezinsbond. Vandaag is
het een zelfstandige vzw en een van de grootste recreatieve sportfederaties in Vlaanderen met:
 ruim 30.000 actieve sportende leden van alle leeftijdsgroepen in 500 sportclubs met meer dan 20
sporttakken
 jaarlijks 2.500 deelnemers aan sportieve reizen, in binnen- en buitenland, het hele jaar door
 eigen publicaties (zoals het tijdschrift ‘Sportief’) projecten en evenementen waarbij de kwaliteit van het
sporten voorop staat
 een nauwe samenwerking met de sportieve jeugddienst AFYA
 organisatie van opleidingen in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool
Opdrachten
Je stuurt een team aan van een tiental personeelsleden, met wie je samen
 een multi- en intergenerationeel sportaanbod realiseert via de clubwerking, sportvakanties, projecten
en evenementen
 duizenden vrijwilligers in de aangesloten sportclubs ondersteunt op sporttechnisch en bestuurlijk vlak
 van Gezinssport Vlaanderen een sterk(er) merk maakt
 de beleidsplanning voorbereidt en opvolgt, zowel ten aanzien van de Raad van Bestuur als van de
overheid
 de samenwerking coördineert met de sportieve jeugddienst AFYA
 de samenwerking behartigt met de Gezinsbond
 Gezinssport Vlaanderen vertegenwoordigt in instanties als Sport Vlaanderen ,de Vlaamse
Sportfederatie, de Vlaamse Trainersschool…
Competenties en vaardigheden
 Je bent een goede people-manager die vlot communiceert met personeelsleden en vrijwilligers
 Je kan planmatig te werk gaan, hoofd- van bijzaken onderscheiden en omgaan met deadlines
 Marketing is niet nieuw voor jou, evenmin als financiële cijfers en ICT-projecten
 Je bent geëngageerd en ziet deze functie als meer dan een job
 Sporadisch avond- en weekendwerk schrikken je niet af
 Ervaring in sportclubs en vrijwilligerswerk zijn pluspunten
 Je hebt minstens een tiental jaar relevante werkervaring
 Je hebt een masteropleiding (of gelijkwaardig door ervaring) en een rijbewijs B
Gezinssport Vlaanderen biedt
 Een boeiende functie met veel autonomie in een sterk mensgerichte organisatie
 Verloning volgens loonbarema PC 329.01, aangevuld met extra legale voordelen
 Aandacht voor de combinatie werk-gezin
 Plaats van tewerkstelling: Troonstraat 125, 1050 Brussel

Als deze job je aanspreekt en je profiel past, stuur je motivatiebrief en cv naar:
Personeelsdienst Gezinssport Vlaanderen, Troonstraat 125, 1050 Brussel, personeelsdienst@gezinsbond.be
uiterlijk op 16 juni 2019.
Voor specifieke vragen over jobvoorwaarden kan je terecht bij Mw. Neerinckx Yvette, tel. 02 507 89 31,
yvette.neerinckx@gezinsbond.be of over jobinhoud bij Roland Willox, tel. 02 507 89 65,
roland.willox@gezinsbond.be
De kennismakingsronde met de geselecteerde kandidaten is gepland op 25 juni 2019 bij Gezinssport
Vlaanderen in Brussel.
Voor Gezinssport Vlaanderen zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend,
ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

