Projectmedewerker Gezinssport Vlaanderen (m/v)
Tewerkstelling 100% - Contract van 1 jaar
Ben je gebeten door de sport?
Is het jouw roeping om iedereen aan het bewegen te krijgen?
Ben je een echte allrounder met een breed interesseveld in de sport?
Dan is Gezinssport Vlaanderen op zoekt naar jou voor de ondersteuning van haar projecten.
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 projectmedewerker word je ingezet in verschillende onderdelen van de werking.
Heropstart sportclubs: Door de COVID-19 pandemie hebben onze clubs er een moeilijk jaar opzitten. Heel
wat van onze clubs zijn niet of slechts gedeeltelijk kunnen opstarten. Daarom willen we hen optimaal
ondersteunen en begeleiden naar een volledig heropstart in september.
• Je werkt actief samen met de collega’s van de clubwerking voor de heropstart van de clubs.
Zomervakanties: In de zomer organiseert Gezinssport Vlaanderen actieve vakanties voor gezinnen.
• Je volgt de voorbereidingen van de binnenlandse vakanties nauw op.
• Je zorgt voor een vlotte communicatie naar alle betrokken actoren: collega’s, partners, vrijwilligers
en deelnemers.
• Je brieft de monitoren en begeleiders op voorhand en bent hun aanspreekpunt tijdens de
vakanties.
• Je zorgt ervoor dat alle materiaal tijdig aanwezig is.
Familie Fit: Een online platform vol beweeginspiratie voor gezinnen.
• Je zorgt samen met het team Familie Fit voor de uitwerking van de maandelijkse uitdagingen.
• Je stelt maandelijks een nieuwsbrief op met beweeginspiratie voor gezinnen.
• 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 bent geboeid door sport en bewegen.
• Je hebt ervaring in het organiseren van acties en evenementen.
• Je bent creatief en gaat steeds op zoek naar innovatieve ideeën.
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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.
Occasioneel avond- en weekendwerk schrikken je niet af.
Je bent een echte allrounder en zoekt veel variatie binnen een job.
Je bent vertrouwd met de meest courante softwarepakketten (Microsoft Office) en met sociale
media.
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.
• 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 rondes. Een eerste selectie zal gebeuren op basis van cv en
motivatiebrief. Een tweede ronde gebeurt op basis van een online kennismakingsgesprek. De definitieve
selectie is er 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

