Clubondersteuner Gezinssport Vlaanderen (m/v)
Tewerkstelling 100% - Contract van 1 jaar - kans op verlenging
Ben je vertrouwd met de werking van een sportclub?
Wil je sportclubs begeleiden naar een optimale werking?
Ben je een echte teamspeler met een creatieve geest?
Dan is Gezinssport Vlaanderen op zoek naar jou voor de ondersteuning van haar sportclubs.
Gezinssport Vlaanderen wil gezinnen gezond doen bewegen. Het is één van de grootste multisportfederaties
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 voor actieve gezinnen), 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 clubondersteuner ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van de sportclubs. Samen
met het team clubwerking realiseer je een optimale dienstverlening voor de clubs:
• Je fungeert als aanspreekpunt voor de clubs en helpt hen waar nodig.
• Je gaat proactief op zoek naar knelpunten bij de clubs en zorgt samen met jouw collega’s voor een
oplossing.
• Je bent verantwoordelijk voor het project Run Daddy Run, een nieuw beweegprogramma voor
vaders en hun kind, en je zorgt voor een succesvolle uitrol.
• Je zorgt voor een vlotte communicatie naar en tussen alle betrokken actoren: collega’s, partners en
vrijwilligers.
• Je organiseert netwerkmomenten en bijscholingen voor clubs en hun vrijwilligers.
• Je hebt voldoende aandacht voor evaluatie en bijsturing van de door jou opgevolgde projecten.
• Je werkt nauw samen met de betrokken collega’s en partners.
Jouw profiel
• Je hebt ervaring in de werking van sportclubs.
• Je bent geboeid door sport en bewegen.
• Je bent een goede netwerker die snel contacten legt met relevante partners en vrijwilligers.
• Je bent een echte motivator die mensen in beweging kan brengen (letterlijk en figuurlijk).
• 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.
• Occasioneel avond- en weekendwerk schrikken je niet af.
• Ervaring in sportclubs en vrijwilligerswerk zijn pluspunten.
• Je bent vertrouwd met de meest courante softwarepakketten (Microsoft Office).
• Je hebt een bacheloropleiding (of gelijkwaardig door ervaring) en een rijbewijs B.

Gezinssport Vlaanderen biedt
• Een boeiende functie met veel autonomie in een sterk mensgerichte organisatie.
• Een tewerkstelling van 100% voor een periode van 1 jaar met kans op verlenging.
• Verloning volgens loonbarema PC 329.01 (B111), aangevuld met extra legale voordelen.
• Aandacht voor de combinatie werk-gezin.
• Plaats van tewerkstelling: Troonstraat 125, 1050 Brussel, 2 dagen thuiswerk mogelijk.
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 31 maart 2021.
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 selectieprocedure bestaat uit verschillende onderdelen. Een eerste selectie zal gebeuren op basis van cv
en motivatiebrief. Een tweede ronde op basis van een online kennismakingsgesprek en de definitieve
selectie op basis van een gesprek met voorbereide opdracht. De selectieprocedure is uiteraard onder
voorbehoud en kan aangepast worden op basis van de geldende coronamaatregelen.
Voor Gezinssport Vlaanderen zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend,
ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.
“Hire for Attitude, Train for Skills” - Herb Kelleher

