
 

Wie is Sportwerk Vlaanderen, wat doen we en voor wat staan we?  

Sportwerk Vlaanderen ondersteunt en bevordert professionele tewerkstelling van de 

sportsector in Vlaanderen en Brussel. We willen dé referentie en pionier zijn op vlak van 

tewerkstelling in de sport en professionalisering van de sportsector.  

Iemand die wil werken in de sport, op zoek is naar een professionele sportbegeleider of 

vragen heeft over sport en tewerkstelling is bij ons aan het juiste adres. De volledige uitleg 

van onze werking zie je in onze infomercial.   

Onze werking laat zich samenvatten als: bewegen, geëngageerd, enthousiast, kwalitatief, 

respectvol, wendbaar, innovatief en bovenal menselijk. We werken mét mensen vóór 

mensen.  Krijg jij het aangenaam warm bij deze termen en het zien van ons promofilmpje? 

Lees dan zeker verder. 

 

Naar wie zijn wij op zoek?   

► CROSSJOB: administratief en sportief talent ◄ 

 

► Administratieve ondersteuner 

 Je houdt van dagelijkse administratieve ondersteuning. check? 

 Jouw zin voor nauwkeurigheid zorgt voor een correcte verwerking van aanvragen, 

opmaak van arbeidsovereenkomsten en alles daaromtrent. check? 

 Je hebt geen schrik om te telefoneren. check? 

 Jouw leergierigheid zorgt ervoor dat je kennis wilt maken met sociale wetgeving en/of 

deze graag regelmatig wil updaten. check? 

 Je bent zelfstandig en neemt graag zelf de zaken in handen. check?  

 Jouw enthousiasme en behulpzaamheid zorgen ervoor dat onze klanten en 

Sportwerkers steeds bij jou terecht kunnen voor allerhande informatie. check? 

 Je bent bereid om te werken vanuit ons kantoor in Zaventem (mogelijkheid tot 

flexwerk in Aalst of Berchem). check?  

 

► Sportbegeleider 

 Je bent een sportlesgever in hart en nieren. check? 

 Sportles geven in verschillende disciplines aan uiteenlopende doelgroepen lijkt jou 

een leuke uitdaging. check? 

 Je bent een sportwerkambassadeur of bereid om dat helemaal te worden? check? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LXx1fxp26yk
https://www.youtube.com/watch?v=LXx1fxp26yk
https://www.youtube.com/watch?v=T112pBUs4S0


►10x check = een perfecte match, het lijkt er op dat jij ons nieuw leergierig HR-

geïnteresseerd administratief talent zal worden.  Stuur ons asap jouw CV door zodat 

we kunnen kennis maken. 

►8x check = laat ons weten waar je minder op scoort en wat je als 

tegenaanbieding in de strijd gooit.  

►< 8x check = Je hebt ongetwijfeld kwaliteit te bieden, maar misschien niet voor 

deze functie.  Sportwerk is regelmatig op zoek naar kwalitatieve sportwerkers 

(sportbegeleiders & -ondersteuners). Hou onze website en sociale media in de gaten 

of solliciteer spontaan via https://sportwerk.be/spontaan-solliciteren/ 

 

Niet onbelangrijk, wat heeft Sportwerk te bieden?  

 We zijn een actieve organisatie, zowel mentaal als fysiek. We hebben het niet 

begrepen op al te lang stilzitten en vinden de persoonlijke ontwikkeling en 

welbevinden van onze sportwerkers wel degelijk belangrijk.  

 

Het belangrijkste is gezegd, maar we geven je ook nog graag het volgende mee:  

 Een voltijds contract van bepaalde duur (tot 31/10/2019) met kans op verlenging 

 Opstart vanaf 17/6/2019 

 Een aantrekkelijk maandloon 

 Woon-werkvergoeding + kilometervergoeding bij sportopdrachten 

 20 wettelijke verlofdagen + extralegale vakantiedagen + flexibiliteitsdagen.  

 

Ben je nog altijd aan het lezen?  

Werp een vlugge blik op onderstaande missie en waarden en als je dan nog steeds een 

“alright-gevoel” hebt, stuur dan tegen 1 juni 2019 je cv naar  werkenbij@sportwerk.be met als 

onderwerp “Ja, ik ben de administratieve en sportieve crossjobber die jullie zoeken” en leg even 

uit waarom je dat vindt.  

Voor meer info: nele.van.rossem@sportwerk.be of +32 487 59 99 13. 

  

https://sportwerk.be/spontaan-solliciteren/
mailto:werkenbij@sportwerk.be


 

 


