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Vacature hoofdkine Topsport 

Centrale werking te Gent 
 

 
 
Vacature – Hoofdkine topsportwerking te Gent– Gymnastiekfederatie Vlaanderen 
De Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (Gymfed) 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 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.  
 
Wij zijn op zoek naar een hoofdkine voor onze topsportwerking in Gent: 
 
Taakomschrijving:  

▪ Je staat in voor de begeleiding van onze elite gymnasten. 
▪ Je monitort de begeleiding van de instroom en junioren. 
▪ Je neemt de lead binnen het domein van kinesitherapie en blessurepreventie 
▪ Je stuurt de andere kine’s en krachtcoaches binnen de centrale werking aan 
▪ Je staat in voor de organisatie van de interne werking, taakverdeling, uurroosters, 

permanentie  
▪ Je overlegt op regelmatige basis met de kine’s, artsen, andere therapeuten en zorg voor 

directie communicatie en overleg met het management en de hoofdtrainers. 
▪ Je stippelt de beleidslijnen uit binnen het domein van kinesitherapie en 

blessurepreventie 
▪ Je werpt een duidelijke visie op de seizoensplanning, integratie van de trainingsstructuur, 

preventie, optimalisatie, etc. 
 
Profiel: 

▪ Je kan autonoom werken 
▪ Je bent sportief en/of hebt een grote affiniteit met sport 
▪ Je bent een netwerker, initiatiefnemer, bruggenbouwer 
▪ Je beschikt over organisatorisch talent 
▪ Je hebt oog voor planning en opvolging 
▪ Je legt vlot contacten 
▪ Je hebt kennis van topsport (gymnastiek is een plus) 
▪ Je hebt een master in kinesitherapie 
▪ Je hebt ervaring met het managen van een team 

 
Aanbod: 
Wij bieden uurloon aan op zelfstandige basis en binnen de vooraf vastgelegde doelstellingen (via 
factuur). Deze opdracht kan ingevuld worden op een 12-tal uur per week. Je komt in een jonge en 
dynamische sportfederatie terecht. 
 
Opstart binnen deze functie is voorzien voor april 2021. 
 
Plaats van hoofdkantoor:  
Huis van de Sport – Zuiderlaan 13  - 9000 Gent 
 
Om te solliciteren (tot en met 20/02/2021) of voor meer informatie: 
Ellen Cool 
Medewerker topsport 
09 243 12 16 – topsport@gymfed.be  
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