Vacature
Topsporttrainer Sabel Vlaamse Schermbond vzw
(m/v)
De Vlaamse Schermbond vzw is een door Sport Vlaanderen erkende
topsportfederatie.
In het kader van de topsportwerking is de Vlaamse Schermbond op zoek naar een
voltijdse Topsporttrainer sabel met plaats van tewerkstelling: Topsporthal
Vlaanderen, Zuiderlaan 14, 9000 Gent.
Profiel


Vaardigheden
 Kenniscompetenties
 Je hebt een grondige kennis van één van de volgende talen
Nederlands, Frans, Engels. Een goede kennis van het
Nederlands (zowel gesproken als geschreven) is een belangrijk
voordeel.
 Je beschikt over een brevet van Trainer A schermen uitgereikt
door de Vlaamse Trainersschool of gelijkwaardig.
 Het wapen waarin u gespecialiseerd bent is sabel.
 Een Master of Bachelor diploma LO is een voordeel.
 Je hebt pedagogische kwaliteiten en ervaring.
 Gedragscompetenties
 Je bent een vlotte communicator met collega’s, raad van bestuur,
clubbestuurders.
 Je kan positief omgaan met kritiek, zet deze om in concrete
werkpunten waarmee je aan de slag gaat.
 Je hebt een goed analytisch vermogen, je focust op de
prioriteiten zonder de details uit het oog te verliezen.
 Je werkt resultaatgericht zonder het menselijke aspect uit het
oog te verliezen.
 Je bent sterk organisatorisch en stressbestendig, en kan de
nodige flexibiliteit aan de dag leggen (occasioneel avond- en
weekendwerk, wedstrijdbegeleiding,..)
 Je bent loyaal t.o.v. de Vlaamse Schermbond vzw.



Topsportervaring
 Je hebt een ruime en bewezen ervaring in topsportwerking
(schermen /sabel).
 Je hebt bewezen pedagogische ervaring op het niveau van topsport.
 Je hebt bewezen resultaten als topsporttrainer op het internationale
niveau (sabel).
 Je hebt ervaring met het opmaken van individuele trainingstrajecten
die kaderen in de leerlijnen uitgezet in een uitgezet topsportbeleid.



Verzekeren van de trainingen in het kader van toegewezen doelgroep
binnen de topsportwerking van de Vlaamse Schermbond vzw.
 De schermers de nodige technische vaardigheden en tactische
inzichten eigen maken, aangepast aan hun individuele niveau.
 Opstellen van de individuele jaarprogramma’s van de
schermers binnen de toegewezen doelgroep om de binnen de
leerlijn gestelde objectieven te bereiken.
 Informeren, adviseren en ondersteunen van de topsporters
binnen de toegewezen doelgroep in alle facetten.
 Indien vereist anticiperen op problematieken door middel van
een doorverwijzing naar de domeinexperten.
Verzekeren van de wedstrijdbegeleidingen in het kader van
toegewezen doelgroep binnen de topsportwerking van de Vlaamse
Schermbond vzw
 Analyse van de tegenstanders
 Opmaak van het wedstrijdplan
 Bepalen van de tactiek en de opstelling
 Adviseren van de schermers (individueel en/of in ploeg)
Het ondersteunen van de Technisch Directeur Topsport bij het plannen
van de deelname aan en de wedstrijdbegeleiding op binnen- en
buitenlandse tornooien voor de toegewezen doelgroep.
Vertegenwoordigen van de topsporttrainers binnen de
topsportcommissie.
Het evalueren en opvolgen van de trainingen gegeven binnen de
topsportwerking en feedback geven aan de Technisch Directeur
Topsport.
De kennisoverdracht naar de topsporttrainers binnen de niet
gesubsidieerde topsportwerking van de Vlaamse Schermbond mee
gestalte geven en verzekeren.
De Technisch Directeur Topsport ondersteunen in de beleidsdomeinen die
hem toevertrouwd worden.

Taken











Wat bieden we?






Indiensttreding1 vanaf 1 september 2018
Dynamische en afwisselende job
Correcte verloning
Tewerkstelling in een toffe, sportieve omgeving met leuke collega’s
De Topsporthal is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer

Interesse?
Stuur voor 6 augustus2018 jouw CV en kandidatuur naar
info@vlaamseschermbond.be.
De bewijzen van je topsportervaring dienen te worden toegevoegd aan je CV.
Een uitgebreide functiebeschrijving kan worden opgevraagd via
info@vlaamseschermbond.be.
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Deze functie kan ook ingevuld worden binnen het kader van een contract van levering van diensten tussen de

functiehouder enerzijds en de Vlaamse Schermbond vzw anderzijds.
De functiehouder is in dit geval zelf verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving inzake fiscaliteit en
sociale zekerheid die op hem/haar van toepassing zijn.

