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Vacature 
Coördinator Organisaties Rope skipping en Events 

 

 
 
 
1 VACATURE 

 
→ Functie 

Coördinator Organisaties Rope Skipping & Events 
 

→ Opdracht 
Halftijds voor bepaalde duur (vervanging tijdens zwangerschap)  
 

→ Periode 
15.11.2021 tem 15.04.2022 
 

→ Plaats van tewerkstelling 
Huis van de Sport - Zuiderlaan 13, 9000 Gent. 
 
 

2 WIE ZIJN WIJ? 

 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 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 
dagelijks in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de service voor de clubs, het aanbod voor 
de recreatie- en de competitiegymnast en de begeleiding van de topsportgymnasten.  
 
Elk jaar organiseert Gymfed heel wat activiteiten: wedstrijden en recreatoernooien (in samenwerking 
met haar clubs), opleidingen, lokale en nationale evenementen. Daarnaast is Gymfed ook organisator 
van heel wat internationale organisaties zoals het Gymgala, de Flanders International Team Challenge, 
het WK toestelturnen meisjes in 2023 … 
 
Gymfed zoekt tijdelijke versterking voor haar organisatieteam. Wil je meehelpen aan de 
voorbereiding en uitvoering van onze organisaties? Ben jij de persoon die we zoeken om ons team te 
vervolmaken?  
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3 FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 
Jouw werkgebied bij Gymfed situeert zich binnen het domein ‘Organisaties en Events’. 
 
Als Coördinator Organisaties en Events ben je, samen met het Organisatieteam, verantwoordelijk 
voor:  

→ De organisatie van wedstrijden en recreatoernooien 
o Je staat in voor de coördinatie van de organisatie, evaluatie en bijsturing van de 

wedstrijden en recreatoernooien rope skipping. 
→ De organisatie van evenementen 

o Je staat in voor de coördinatie van de organisatie, evaluatie en bijsturing van de aan jouw 
toegewezen domeinen bij volgende evenementen: 
 het Gymgala (11-12 december) 
 het Groot Belgisch Kampioenschap in 2022 

→ De organisatie van internationale clubdeelnames 
o Je staat in voor de coördinatie, evaluatie en bijsturing van de deelname van onze clubs 

aan: 
 de European Show Contest 
 het EK Rope Skipping 

 
4 JOUW PROFIEL 

→ Je hebt kennis van de discipline Rope Skipping. 
→ Je bent een organisatietalent, je kan jouw doelen duidelijk formuleren en alle acties erop 

richten om deze te behalen. 
→ Je werkt systematisch en resultaatsgericht. Je kan prioriteiten stellen bij het aanpakken van 

problemen. Je streeft realistische maar ambitieuze doelstellingen na en werkt proactief. 
→ Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook perfect in team. 
→ Je bent dynamisch, stressbestendig en kan het hoofd koel houden in stresserende situaties. 
→ Het nemen van verantwoordelijkheid en beslissingen schrikken je niet af, strakke deadlines 

evenmin. 
→ Je kan een groep aansturen en mensen motiveren, inspireren en overtuigen om de 

vooropgestelde doelstellingen te behalen.  
→ Je werkt klant- en omgevingsgericht. Je houdt rekening met de wensen, en mogelijkheden 

van de clubs en hun medewerkers (sporters, trainers en bestuurders) binnen de 
discipline/doelgroep waar je verantwoordelijk voor bent. 

→ Je communiceert op een doelmatige wijze. Je bent in staat om met de betrokken collega’s, 
vrijwilligers, clubs, trainers, … transparant  en duidelijk te communiceren, waarbij je - 
naargelang de inhoud van het overleg - de juiste mate van empathie, kordaatheid, logisch 
vermogen en discretie aan de dag legt.  

→ Je bent flexibel, avond- en weekendwerk vormen geen probleem voor jou. 
→ Je hebt minimum een bachelor diploma en in het bezit van een rijbewijs B. 
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5 ONS AANBOD 

→ Een boeiende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng 
in een jonge en dynamische werkomgeving. 

→ Flexibele werktijden. 
→ Een halftijds contract voor bepaalde duur met een aantrekkelijk salaris en extralegale 

voordelen 
→ Samenwerking loopt van 15 november 2021 tot en met 15 april 2022. 

 
 
6 INTERESSE? 

Stuur je CV en motivatiebrief tegen uiterlijk 26 september 2021 naar:  
Leen Foré (Teamleader Organisaties en Events) 
leenfore@gymfed.be 
09-243 12 05 

 
Heb je nog vragen, neem gerust contact op. 

mailto:leenfore@gymfed.be
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