
 

© 2021 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 
IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 01-06-2021 1 
 

Vacature Strength & Conditioning Coach 
Topsportwerking te Gent  

  
 
Vacature – Strength & Conditioning Coach 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 Expert Strength & Conditioning Coach voor onze topsportwerking in Gent 
Toestelturnen dames:  

Taakomschrijving:  

• Je staat in voor de begeleiding van onze elite gymnasten op vlak van kracht en conditie.  
• Je tekent een duidelijke visie en strategie uit inzake doelen en modaliteiten binnen het segment 

van kracht en conditie bij de elite gymnasten. 
• Je bent verantwoordelijk voor zowel de opmaak, planning als correcte uitvoering van hun kracht- 

en conditieschema’s 
• Je monitort de begeleiding van de instroom en junioren en stuurt hun coaches aan op vlak van 

kracht en conditie 
• Je overlegt op regelmatige basis met de coaches, andere krachtcoaches, kine’s, artsen, … ifv 

optimale begeleiding van elke atleet. 
• Je bent verantwoordelijk voor de biomechanische analyse van de gymnasten in samenspraak met 

de coaches. 

Profiel:  

• Je kan autonoom werken 
• Je bent sportief en/of hebt een grote affiniteit met sport 
• Je hebt een open mindset voor het collectieve 
• Je hebt aandacht voor mens én performance met oog voor details 
• Je legt vlot contacten 
• Je hebt kennis van topsport (gymnastiek is een plus) 
• Je hebt een master diploma in de lichamelijke opvoeding 
• Of je hebt een bachelor diploma in de lichamelijke opvoeding door ervaring opgewaardeerd 
• Je hebt ervaring met het werken in een dynamisch team 
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Vacature Strength & Conditioning Coach 
Topsportwerking te Gent  

  
 
 

Aanbod:  

Wij bieden uurloon aan op zelfstandige basis en binnen de vooraf vastgelegde doelstellingen (via factuur). 
De opdracht houdt 10-15 uur per week in. Je komt in een dynamisch en professioneel team terecht. 
Opstart binnen deze functie is voorzien voor medio augustus 2021.  

Plaats van hoofdkantoor:  

Huis van de Sport – Zuiderlaan 13 - 9000 Gent  

Om te solliciteren (tot en met 30/06/2021) of voor meer informatie:  

Ellen Cool 
Medewerker topsport 
09 243 12 16 – topsport@gymfed.be  


