Vacature
Coördinator Parkour/Freerunning - halftijds

Vacature – 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. Voor de
uitbouw van de community en discipline Parkour/Freerunning zijn we op zoek naar:

Coördinator Parkour/Freerunning – halftijds
Taakomschrijving:
 Je bent het aanspreekpunt voor de Parkour/Freerunning-community.
 Je coördineert de werking van de denkcel en werkgroepen.
 Je zorgt ervoor dat de werking gecontinueerd wordt en voldoende “drive” blijft behouden zodat de sport zich
in zijn geheel verder ontwikkelt, volgens de normen, waarden en eigenheid van de sport.
 Je bent verantwoordelijk voor de sporttechnische werking van de discipline (organisatie opleidingen, jams,
initiaties,…).
 Je neemt initiatieven met het oog op de toeleiding van kansengroepen en nieuwe communities.
 Je organiseert vraag gestuurde en laagdrempelige lokale bijscholingen.
 Je begeleidt clubs/communities i.s.m. lokale initiatiefnemers naar een laagdrempelige infrastructuur, zowel
in- als outdoor en adviseert de club inzake goedkope maar veilige oplossingen voor hun installaties.
 Je ondersteunt de organisatiemedewerker in de praktische organisatie van de events, vb. ‘MOVE!’.
 Je werkt in het team ‘Clubondersteuning’, en in nauwe samenwerking met het ‘Organisatieteam’ en het
‘Sporttechnisch team’ van de federatie.

Profiel:











Je bent bij voorkeur actief Parkour/Freerunning-beoefenaar en je hebt voldoende voeling met de community.
Je wil Parkour/Freerunning binnen Vlaanderen verder ontwikkelen.
Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden en bent flexibel (avond- en weekendwerk).
Je vindt diversiteit en gelijke kansen belangrijk.
Je kan out-of-the-box denken en je bent creatief.
Je kan vlot overweg met het office-pakket (Word, Excel, PowerPoint, …) werken en bent bereid met nieuwe
applicaties te leren werken.
Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook perfect in team.
Je bent communicatief sterk en kan overweg met de sociale media.
Je hebt een opleiding/ervaring die aansluit bij de functie.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Ons aanbod:
Wij bieden je een leuke halftijdse job (uurrooster bespreekbaar) voor 1 jaar in een jonge, dynamische en gedreven
sportfederatie waar we passie en professionaliteit belangrijk vinden. Onmiddellijke indiensttreding. Barema niveau
Bachelor met extra legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,…).

Plaats van tewerkstelling:
Huis van de Sport – Zuiderlaan 13 - 9000 Gent

Om te solliciteren:
Bezorg ons naast je CV een videoboodschap (max. 2 minuten) waarin je jezelf voorstelt en hoe je denkt de vacature te
kunnen invullen.
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw
Inge Doens
Huis van de Sport - Zuiderlaan 13 - 9000 Gent
Tel.: 09 243 12 09 - 0478 62 22 93 - ingedoens@gymfed.be

Solliciteren kan tot en met 7.02.2019
 2019 www.gymfed.be

