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Vacature 

 

 
 
Gymfed is vandaag de derde grootste sportfederatie in Vlaanderen en groepeert meer dan 130 000 

individuele leden uit zo’n 320 clubs. Meer dan 40 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. Om de Topsportwerking in de 

discipline Trampoline en DMT uit te bouwen, zijn we op zoek naar: 

 

Ontwikkelingscoördinator Trampoline/DMT – deeltijds 
 

JOUW TAAK 

- Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van een beleidsplan om het internationale niveau 

op korte, middellang en lange termijn te verhogen. 

- Je ondersteunt clubs en sporters om een (gecentraliseerde) topsportwerking op te zetten 

- Je vaardigt delegaties af op basis van selectieprocedures 

- Je legt verantwoording af aan de Topsportmanager en de coördinator Topsport Trampoline 

 

JE PROFIEL 

- Je hebt een duidelijke visie en werkt doelgericht 

- Je neemt graag initiatief en denkt probleemoplossend 

- Je hebt internationale ervaring binnen jouw discipline 

- Je kan clubonafhankelijke denken en je neutraal opstellen 

- Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden en bent flexibel 
- Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook perfect in team. 
- Je bent communicatief en kan verbindend en motiverend optreden. 
- Je beschikt over rijbewijs B 

 

WAT BIEDEN WE? 

We bieden een uitdagende en gevarieerde uitdaging binnen jouw passie. Je wordt vergoed volgens 

het statuut van vrijwilliger volgens tijdsbesteding (richtlijn: 4-tal uur per week).  

 

 

Geïnteresseerd? Bezorg ons je cv en motivatie ten laatste tegen 15 mei 2021 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 

t.a.v. Els Coppieters 

Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 

elscoppieters@gymfed.be 


