
WAT STAAT JE  TE WACHTEN?

Een individueel gericht sportaanbod te realiseren

op hoog competitief niveau via de clubwerking,

stages, evaluaties, wedstrijden etc

Ondersteuning te bieden op sporttechnisch vlak

Van Rust-Roest Brugge een sterk(ere) club maken

Planning voorbereiden en opvolgen, zowel ten

aanzien van de hoofdtrainer als de gymnasten en

ouders

Rust-Roest Brugge vertegenwoordigen in geuren

en kleuren

Daarnaast krijg je één recreatieve groep

toegewezen die een gymnastiek gericht

lessenpakket ontvangt voor een tweetal uur per

week, 24 trainingen op jaarbasis

In het competitie luik werk je samen met de

hoofdtrainer om:

WAT BIEDEN WE AAN?

Een tijdelijk contract van 15,2u/week t/m 31

december 2022 met uitzicht op verlenging en groei

in 2023

Een boeiende functie met veel autonomie in een

mensgerichte organisatie

Marktconforme verloning

Vaste trainingsdagen op maandag, woensdag,

donderdag en zaterdag in blokken van 3 uur 

Aandacht voor de combinatie werk-gezin

Werkplaats: Sport Vlaanderen Brugge -

Nijverheidsstraat 112 - 8310 Brugge

HEB JE  INTERESSE?
Mail voor 1/10 jouw CV, motivatie en diploma door 

naar werkenbij@sportwerk.be en vermeld 

referentie 2022-14 in het onderwerp

WENS JE  MEER INFORMATIE?
Contacteer collega July De Carne:

july.de.carne@sportwerk.be – 0484 78 16 65 

WIE ZOEKEN WE?
Minimum VTS- of sport gerelateerde opleiding is

noodzakelijk

Iemand die vlot contacten legt en communiceert

Iemand die zelfstandig, planmatig en

resultaatgericht te werk kan gaan, hoofd- van

bijzaken onderscheiden en kan omgaan met

deadlines

Geëngageerd en ziet deze opportuniteit als meer

dan een job

Iemand die flexibel is, occasioneel avond-,

weekend en vakantiewerk eigen aan de

vrijetijdssector

Ervaring in sportclubs en vrijwilligerswerk zijn

pluspunten

Relevante werkervaring is een pluspunt

SPORTWERK IS  EEN WAARDENGEDREVEN ORGANISATIE  EN EXPERT IN  DE TEWERKSTELL ING VAN
KWALITATIEVE SPORTLESGEVERS EN SPORTONDERSTEUNERS

VACATURE

TRAINER
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN 

VOOR TURNVERENIGING RUST-ROEST BRUGGE 

We zoeken dringend een trainer die, samen met de hoofdtrainer, de schouders wil zetten onder het

regiocentrum. De trainer zal voornamelijk een competitief gerichte groep begeleiden (12u), aangevuld met

een recreatieve groep (2u). Je gaat aan de slag bij één van de oudste turnverenigingen In België. 


