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VACATURE COÖRDINATOR OPLEIDINGEN 
 
 
WIE ZIJN WIJ? 

 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw is vandaag de derde grootste sportfederatie in Vlaanderen en 
groepeert meer dan 130 000 individuele leden uit zo’n 320 clubs. Een 50-tal personeelsleden staan 
dagelijks in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de service voor de clubs, het aanbod 
voor de recreatie- en de competitiegymnast en de begeleiding van de topsportgymnasten.  
 
Gymfed zoekt tijdelijke (met optie op permante) versterking voor haar sportief team. Wil je 
meehelpen aan verdere uitbouw en opvolging van trainersopleidingen (niveau Instructeur B, Trainer 
B en Trainer A)? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 
 
  
TAAKOMSCHRIJVING 

 
Als Coördinator Opleidingen ben je verantwoordelijk voor: 

 het opmaken en uitvoeren van een jaarlijks het actieplan waarbij het beleidsplan de rode 

draad vormt. 

 De coördinatie en realisatie van de inhoud van de trainersopleiding Instructeur B, Trainer B 

en Trainer A in de verschillende disicplines 

 De organisatie en realisatie van opleidingen/bijscholingen 

 Het leiden van overlegvergaderingen met docenten of andere steakholders 

 Het opvolgen van (internationale) tendensen en ‘vertalen’ die naar de eigen context of naar 

nieuwe initiatieven indien relevant 

 budgetopvolging en –controle 

 Het behartigen van de belangen van de Gymfed zowel intern met de clubs en hun leden, als 

extern bij stakeholders, belangstellenden, pers e.a... Je zorgt voor een duidelijke, 

transparante en positieve communicatie ten aanzien van alle belangstellenden en 

belanghebbenden over de werking van de organisatie, in het bijzonder wat betreft het 

sportieve beleid dat gevoerd wordt.  

 
Voor de realisatie van dit takenpakket werk je nauw samen met het volledige team sportief beleid en 

de Vlaamse Trainersschool.   
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JOUW PROFIEL 

 
 Je bent de belangrijkste schakel binnen de opleidingen en denkt en werkt proactief. 

 Je streeft realistische maar ambitieuze doelstellingen na. Hiertoe hanteer je een logisch 

onderbouwde, soms pragmatische, maar steeds doelgerichte aanpak. 

 Je functioneert klant- en omgevingsgericht. Je houdt rekening met de wensen, en mogelijkheden 

van de clubs en hun medewerkers (trainers en bestuurders)  

 Je beschikt over een efficiënt organisatievermogen, kan een timing opvolgen - of bijsturen waar 

nodig - steeds met het behalen van het einddoel voor ogen. 

 Je communiceert op een doelmatige wijze. Je bent in staat om met de betrokken collega’s, 

vrijwilligers, trainers, klanten,… transparant  en duidelijk te communiceren, waarbij je - 

naargelang de inhoud van het overleg - de juiste mate van empathie, kordaatheid, logisch 

vermogen en discretie aan de dag legt  

 Je bent professioneel. Je neemt initiatieven voor het verbreden van kennis en vaardigheden om 

je functie zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. 

 Je werkt heel zorgvuldig, bent betrouwbaar en discreet.   

 Je bent flexibel, avond- en weekendwerk vormen geen probleem voor jou. 

 Je beschikt bij voorkeur over een masterdiploma en hebt al enige werkervaring. 

 
 
ONS AANBOD 

 

 Een boeiende en veelzijdige functie met veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief in een jonge 

en dynamische werkomgeving 

 Flexibele werktijden 

 Een halftijds contract van 22.08.2021 tot 4.03.2022, met optie tot contract voor onbepaalde duur 

 Aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen 

 

SOLLICITEREN 

 

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste tegen 9 augustus 2021 naar: 

Els Coppieters 
Algemeen coördinator Sportief Beleid 
elscoppieters@gymfed.be  
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