De Vlaamse Schermbond zoekt

SPORTTECHNISCH COÖRDINATOR m/v
Taken:
 Je stelt het beleidsplan en jaarlijks actieplan op, met betrekking tot de
basiswerking en de topsportwerking van de Vlaamse Schermbond. Je
coördineert de uitvoering ervan.
 Je stelt budgetten op met betrekking tot de sportieve werking en topsport,
en stuurt bij indien nodig.
 Je organiseert, coördineert en leidt vergaderingen.
 Je communiceert met alle betrokkenen (Raad van Bestuur, collega’s,
topsportschool, Bloso, Federaal Sportcomité, commissies, clubs en
topsporters).
Vereisten:
 Je bent licentiaat/master in de Lichamelijke Opvoeding en de
bewegingswetenschappen, bij voorkeur met ervaring in de schermsport.
Bij gebrek hieraan ben je bereid je in deze sport te verdiepen.
 Je bent een gedreven manager. Door je enthousiaste persoonlijkheid,
assertiviteit en sociale vaardigheden, weet je mensen met je mee te
krijgen en weerstand om te buigen.
 Je neemt initiatief, bent organisatorisch sterk.
 Je hebt een proactieve budgettaire aanpak.
 Je kan zelfstandig werken maar bent ook een teamplayer.
 Je bent bereid je flexibel op te stellen met betrekking tot avond- en
weekendwerk.
 Je bent bereid bij te scholen waar nodig.
 Je kan zeer goed overweg met de computer en vooral met MS Office en
internet.
 Je hebt een zeer gedegen praktische kennis van gesproken en
geschreven Frans.
 Je hebt ervaring als STC of in een gelijkaardige functie.
 Ervaring in het schermen en/of topsport is een pluspunt.
Wij bieden:
 een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur;
 een wedde volgens de barema’s vastgelegd door Bloso;
 een uitdagende managersfunctie met ruimte voor eigen initiatieven.
Plaats van tewerkstelling: Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
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Contact:
Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden in de loop van
augustus 2014.
Indien geïnteresseerd, gelieve je CV en motivatiebrief vóór 1 augustus 2014, bij
voorkeur via email, te richten aan:
Vlaamse Schermbond vzw
Boomgaardstraat 22/56
2600 Berchem
info@vlaamseschermbond.be

