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?
► Een consulent dienstverlening met people skills ◄
Je put energie uit het aantrekken van talent en meer bepaald uit het op zoek gaan
naar sportlesgevers en –ondersteuners via verschillende kanalen (vnl. regio NoordWest-Vlaanderen). check?
Je kan met je enthousiasme en people skills mensen overtuigen om openstaande
opdrachten in te vullen en bij Sportwerk aan de slag te gaan. check?
Je bent klantvriendelijk en staat sportwerkers en klanten graag te woord. check?
Je hebt ervaring in/kennis van sociale wetgeving. check?
Je bent stressbestendig en neemt graag de zaken in handen. check?
Je denkt oplossingsgericht en kan efficiënt werken. check?
Je gaat graag op pad voor de werving en promotie van Sportwerk op verschillende
hogescholen en universiteiten, evenementen, jobbeurzen, .... check?
Je hebt geen schrik om te telefoneren. check?
Je hebt een sportief diploma of affiniteit met sport. check?
Je bent bereid om te werken vanuit ons kantoor in Gent (mogelijkheid tot flexwerk in
Brugge). check?
Je bent een sportwerkambassadeur of bereid om dat helemaal te worden? check?

► 11x check = een perfecte match, het lijkt er op dat jij ons nieuw leergierig HRgeïnteresseerd 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 half maart (met kans op onbepaalde
duur)
Opstart: zo snel mogelijk
Uitgebreid salarispakket (laptop, smartphone, maaltijdcheques, hospitalisatie, …)
20 wettelijke feestdagen + 8 extralegale feestdagen + 2 dagen flexibiliteitsdagen
Opleidingsmogelijkheden en carrièreperspectieven (onbetaalbaar!)

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 asap je cv naar werkenbij@sportwerk.be met als onderwerp “Ja,
ik ben de consulent dienstverlening die jullie zoeken” en motiveer waarom je dat vindt.
Voor meer info: griet.van.hulle@sportwerk.be of 09/243 12 61.

