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Vacature 

Sporttechnisch Coördinator Rope Skipping   

en Medewerker Organisaties & Events 

 
 
1 VACATURE 

→ Functie 

Sporttechnisch Coördinator Rope Skipping en Medewerker Organisaties & Events 

 

→ Opdracht 

o Voltijds voor bepaalde duur met een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen 

o Flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerk 

 

→ Periode 

Onmiddellijke indiensttreding tot en met 31 december 2023 

▪ Sporttechnisch Coördinator Rope skipping: halftijds tot en met 30 september 2022 

(met mogelijk tot verlenging) 

▪ Medewerker Organisaties & Events: halftijds tot en met 30 september en nadien 

voltijds tot en met 31 december 2023 

 

→ Plaats van tewerkstelling 

Huis van de Sport – Zuiderlaan 13, 9000 Gent 

 

 

2 WIE ZIJN WIJ? 

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (Gymfed) is vandaag de derde grootste sportfederatie in 

Vlaanderen en groepeert meer dan 122 000 individuele leden uit zo’n 320 clubs. Een 50-tal 

personeelsleden staan in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de service naar de clubs, 

het aanbod voor de recreatie- en competitiesporter en de begeleiding van topsportgymnasten.  

 

Elk jaar organiseert Gymfed heel wat activiteiten: jurycursussen, opleidingen, wedstrijden en 

recreatoernooien (in samenwerking met haar clubs), lokale en nationale evenementen. Daarnaast is 

Gymfed ook organisator van heel wat internationale organisaties zoals het Gymgala, de Flanders 

International Team Challenge, het WK toestelturnen meisjes in 2023 … 

 

Gymfed zoekt tijdelijke versterking voor haar sportief- en organisatieteam: een voltijdse 

medewerker die de combinatie maakt van Sporttechnisch Coördinator Rope Skipping en 

Medewerker Organisaties/Events. De overeenkomst loopt tot eind december 2023 en je kan 

onmiddellijk in dienst treden. Wil je meewerken aan de verdere uitbouw van het sportief beleid & de 

organisaties/events van de federatie? Dan ben jij de persoon om ons team te vervolmaken! 

 

 

 

 



 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 8-07-2022 2 

 

Vacature 

Sporttechnisch Coördinator Rope Skipping   

en Medewerker Organisaties & Events 

 
 
3 FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Jouw werkgebied bij Gymfed situeert zich binnen het domein van zowel Sportief beleid als 

Organisaties & Events. 

 

Als Sporttechnisch Coördinator Rope Skipping ben je verantwoordelijk voor: 

→ De organisatie, coördinatie en realisatie van de opleidingen/bijscholingen voor trainers 

en/of juryleden. 

→ Het leiden van overlegplatformen en/of werkgroep vergaderingen. 

→ De 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.  

 

Als Medewerker Organisaties & Events bied je een ondersteunende rol aan het organisatieteam 

binnen volgende domeinen:  

→ Wedstrijden, recreatoernooien en happenings binnen de verschillende disciplines 

→ Evenementen: 

o Bijvoorbeeld 

▪ Kaderweekend: 22-23 oktober 2022 (Topsporthal Vlaanderen – Gent) 

▪ Gymgala: 17-18 december 2022 (Lotto Arena – Antwerpen) 

▪ Wereldkampioenschap Turnen: 24 september tem 9 oktober 2023 (Sportpaleis – 

Antwerpen) 

▪ … 

→ Internationale clubdeelnames aan wedstrijden en festivals 

o Bijvoorbeeld 

▪ WAGC Tumbling en Trampoline 

▪ EAGC Acro 

▪ Gymnaestrada 

▪ … 

 

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

de organisatiecoördinatoren en overleg je op regelmatige basis met je overlegplatform.   
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4 JOUW PROFIEL 

→ Je bent als sporttechnisch coördinator de belangrijkste schakel binnen Rope Skipping 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 (sporters, trainers en bestuurders) 

binnen de discipline/doelgroep waar je verantwoordelijk voor bent 

→ Je beschikt over een efficiënt organisatievermogen.   

→ 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 kan zelfstandig werken maar functioneert ook perfect in team. 

→ Je bent dynamisch, stressbestendig en kan het hoofd koel houden in stresserende situaties. 

→ Het nemen van verantwoordelijkheid en beslissingen schrikt je niet af, strakke deadlines 

evenmin. 

→ Je hebt minimum een bachelor diploma en affiniteit met de sport is een meerwaarde. 

→ Je bent in het bezit van een rijbewijs B.  

 

 

5 INTERESSE? 

Stuur je CV en motivatiebrief tegen uiterlijk 5 augustus 2022 naar:  

Els Coppieters 

Algemeen Coördinator Sportief Beleid 

elscoppieters@gymfed.be  

 

mailto:elscoppieters@gymfed.be

