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Vacature 
 

 
 

ICT-coördinator 
 
Wie zijn wij? 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw is vandaag de derde grootste sportfederatie in Vlaanderen en groepeert 
meer dan 120 000 individuele leden uit zo’n 320 clubs. Een 40-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. Wij zijn op zoek naar een ICT-coördinator om 
ons Team financiën, administratief beheer & ICT te versterken. 
 
Functieomschrijving 
Je werkgebied situeert zich binnen het domein ICT. Je werkt voornamelijk zelfstandig en wordt hierbij 
ondersteund door de teamleader Financiën en administratief beheer. Als ICT-coördinator ben je 
verantwoordelijk voor: 
 

ü Beheer en optimalisatie van de werking van Gymfed applicaties   
• Je analyseert de noden en veranderingen van de bestaande applicaties en het gebruik ervan  
• Je maakt de vertaling van de behoeftes naar functionele oplossingen 
• Je bent de contactpersoon voor de externe IT-leverancier & externe developers 
• Je volgt de requirements op tijdens de projecten en controleert de kwaliteit van de ontwikkelingen 
• Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de data (GDPR) als interne DPO en wordt hiervoor 

bijgestaan door een externe expert 
• Je coördineert de interne testing van nieuwe ontwikkelingen  
• Je werkt verbeterings- en veranderingstrajecten uit en je leidt zelfstandig nieuwe 

projecten/aanpassingen in samenwerking met je teamleader 
• Je verleent eerstelijnssupport aan interne medewerkers en clubverantwoordelijken en geeft de nodige 

opleidingen voor een optimaal gebruik van de applicaties 
• Je draagt bij tot het optimaliseren van de  administratieve processen, je verstrekt adviezen voor de 

automatisering van de werking en werkt hiervoor ook nauw samen met andere federatiemedewerkers  
 
ü ICT-park 

• Je inventariseert de IT-infrastructuur en doet voorstellen naar vernieuwing 
• Je maakt de nieuwe PC’S gebruiksklaar voor de collega’s 
• Je coördineert het onderhoud 
•  Je bent de eerstelijnssupport bij PC & netwerkproblemen voor de interne medewerkers 

 
 
ü Databeheer & rapportage 

• Je staat in voor het uitbouwen van een goed rapportagesysteem voor federatie en clubs en gebruikt 
hiervoor Power-BI  
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Vacature 
 

 
 
Jouw profiel 

• Je hebt een opleiding in informatie technologie of informatica of hebt ervaring als functioneel analist. 
• Je ben een echte analytische denker: je kan processen, informatiestromen en behoeften analyseren 

en omzetten in bruikbare informatie en concrete plannen.  
• Je beschikt over goede troubleshooting skills.  
• Je denkt niet in drempels maar in oplossingen, waarbij  klantvriendelijkheid voorop staat 
• Je bent sterk in Excel en Power BI heeft geen geheimen voor jou. 
• Je werkt gestructureerd, precies en resultaatgericht.  
• Je bent stressbestendig en weet de juiste prioriteit te kiezen wanneer zich meerdere problematieken 

tezelfdertijd aanbieden. 
• Je bent een doorzetter en bovenal een teamplayer. 
• Je bent communicatief sterk en je functioneert goed in veranderende situaties.  
• Je bent flexibel, avond- en weekendwerk vormen geen probleem voor jou wanneer nodig. 
• Affiniteit met de sport of non-profit sector is een troef. 

 
Ons aanbod 

• Een boeiende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng in een 
jonge en dynamische werkomgeving. 

• Flexibele werktijden. 
• Mogelijkheden om je bij te scholen 
• Een voltijds contract voor onbepaalde duur met een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen. 
• Indiensttreding: onmiddellijk. 
• Plaats van tewerkstelling: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent. 

 
Ben jij de persoon die we zoeken? 
Reageer  dan meteen  en  stuur  je  kandidatuur (CV en motivatie) uiterlijk 31 maart 2021 naar: 
Sonja Deneyer  Tel: 09-243 12 01 of Sonjadeneyer@gymfed.be  
 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen, Zuiderlaan 13, 9000 Gent  


