Eventmanager Gezinssport Vlaanderen (m/v)
Contract van 1 jaar – tewerkstelling 80%
Ben je gebeten door sport en bewegen?
Is het organiseren van evenementen helemaal jouw ding?
Ben je niet verlegen om zelf de handen uit de mouwen te steken?
Dan is Gezinssport Vlaanderen op zoekt naar jou voor de coördinatie van haar evenementen.
Gezinssport Vlaanderen wil zoveel mogelijk gezinnen gezond laten bewegen. Het is 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
Als eventmanager ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van verschillende events van
Gezinssport Vlaanderen (zomerzoektochten, beweegdorpen, Nationale wandel en fietsdag…):
• Je volgt de evenementen op van A tot Z op (voorbereiding, uitvoering en evaluatie) en werkt
hiervoor een gedetailleerd draaiboek uit;
• Je zorgt voor een vlotte communicatie naar alle betrokken actoren: collega’s, partners, vrijwilligers
en deelnemers;
• Je stelt een realistische begroting op en volgt deze nauw op;
• Je hebt voldoende aandacht voor evaluatie en bijsturing van de door jou opgevolgde evenementen;
• Je werkt nauw samen met de betrokken collega’s en partners;
• Je biedt ondersteuning aan de partners van Gezinssport Vlaanderen bij de organisatie van hun
evenementen.
Jouw profiel
• Je hebt ervaring in het organiseren van acties en evenementen;
• Je bent geboeid door sport en bewegen;
• Je bent een goede netwerker die snel contacten legt met relevante partners en vrijwilligers;
• Je kan planmatig te werk gaan met de nodige nauwkeurigheid;
• Je bent een echte teamspeler die ook zelfstandig kan werken;
• Je bent geëngageerd en ziet deze functie als meer dan een job;
• Regelmatig avond- en weekendwerk schrikken je niet af;
• Ervaring in sportclubs en vrijwilligerswerk zijn pluspunten;

•
•

Je bent vertrouwd met de meest courante softwarepakketten (Microsoft Office) en sociale media;
Je hebt een bacheloropleiding (of gelijkwaardig door ervaring), bij voorkeur in een opleiding sport
en/of eventmanagement en een rijbewijs B.

Gezinssport Vlaanderen biedt
• Een boeiende functie met veel autonomie in een sterk mensgerichte organisatie
• Een tewerkstelling van 80% voor een periode van 1 jaar met kans op verlenging
• 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 12 januari 2020.
Voor specifieke vragen over jobvoorwaarden kan je terecht bij de personeelsdienst, tel. 02 507 89 31,
personeelsdienst@gezinsbond.be of over jobinhoud bij Wout Stevens, tel. 02 507 88 54,
wout.stevens@gezinsbond.be
De kennismakingsronde met de geselecteerde kandidaten is gepland op vrijdag 24 januari 2020 bij
Gezinssport Vlaanderen in Brussel.
Voor Gezinssport Vlaanderen zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend,
ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

