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Vacature 

Medewerker Topsport 

Toestelturnen Meisjes 

 

 

 
 
1 VACATURE 

→ Functie  

Medewerker Topsport - Toestelturnen Meisjes 

 

→ Opdracht 

Voltijdse opdracht voor bepaalde duur in een ambitieuze en enthousiaste werkomgeving 

met een salaris en legale voordelen die overeenstemmen met het functieprofiel. 

 

→ Periode 

Onmiddellijke indiensttreding tot en met 31/12/2023 

 

→ 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 120 000 individuele leden uit zo’n 320 clubs. Een 50-tal 

dynamische en gepassioneerde 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.  

 

Onze missie luidt als het volgt: “Gymnastiekfederatie Vlaanderen is de inspirerende schakel binnen 

de brede waaier van gymnastiek. Ze begeleidt en ondersteunt haar clubs zodat recreanten, 

competitiegymnasten en topsporters hun sport op een kwalitatieve manier kunnen beoefenen en 

beleven.”  

 

Topsport maakt een essentieel onderdeel uit van onze activiteiten, waarbij hoge internationale 

doelstellingen worden nagestreefd. Eén van de pijlers van ons Topsportbeleid is Toestelturnen 

Meisjes. Wij hebben systematisch als doelstelling een teamselectie voor de Olympische Spelen, 

alsook één of meerdere allroundfinales en één of meerdere toestelfinales te realiseren. 

 

Wij zijn op zoek naar tijdelijke versterking voor ons topsportteam in functie van het 

Wereldkampioenschap Turnen in Antwerpen, dat wij organiseren van 30 september tem 8 oktober 

2023, en het voorbereidingstraject richting de Olympische Spelen in 2024.  

 

Ben jij de persoon om ons team te vervolmaken? 
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3 FUNCTIEOMSCHRIJVING 

In het kader van het Wereldkampioenschap Turnen in Antwerpen in 2023 zijn we op zoek naar 

versterking binnen ons topsportteam. Afhankelijk van ervaring, competenties en profiel schakelen 

we je in om mee de dagdagelijkse opvolging van de regioclubwerking en de topsportwerking in Gent 

te garanderen en ondersteun je mee in de voorbereidingen van het Wereldkampioenschap Turnen.  

 

 

4 JOUW PROFIEL 

→ Je bent een krak in het organiseren van activiteiten, stages, trainingsdagen, …  

→ Je hebt een grondige kennis van toestelturnen meisjes, waardoor je direct inzetbaar bent 

om organisatorische taken zoals bijv. testwedstrijden of controletrainingen te organiseren.  

→ Je staat achter de visie van het Gymfed Sportmodel. 

→ Je beschikt over de competenties om in team (trainers, collega’s, …) te kunnen 

samenwerken. 

→ Je bezit de competentie om op een transparante manier met alle betrokkenen te 

communiceren. 

→ Je beschikt over de nodige ambitie, drive en flexibiliteit die we van een medewerker 

topsport mogen verwachten.  

→ Je bent de Nederlandse taal machtig en je kan communiceren in het Frans en Engels.  

→ Je hebt een goede basiskennis van Excel en Word. 

→ Rijbewijs Cat. B 

 

Gymfed verwacht een positieve en loyale houding van alle medewerkers. De coaches en de gymnasten 

zijn de belangrijkste ambassadeurs van de Gymsport en onze organisatie. 

 

 

5 INTERESSE? 

Dan horen wij graag van je!  

 

Stuur je CV en motivatiebrief tegen uiterlijk 15 januari 2023 naar: 

Ellen Cool 

Medewerker topsport 

topsport@gymfed.be  

09 243 12 16 

 

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

 

mailto:topsport@gymfed.be

