Wij zoeken:

CLUBCOÖRDINATOR
Halftijds contract (19u/38u)
Bepaalde duur (1 jaar)
Sporttak: gymnastiek
Regio Aalst

Sportwerk Vlaanderen is expert in
professionele tewerkstelling van
kwalitatieve sportlesgevers en –
ondersteuners.
Onze werking laat zich samenvatten
als: bewegen, geëngageerd,
enthousiast, kwalitatief, respectvol,
wendbaar, innovatief en bovenal
menselijk. We werken mét mensen
vóór mensen.
Is sport jouw passie? Wil je werken in
je eigen regio? Inspireer je graag
anderen? Dan ben jij onze kandidaat!
Solliciteer & we maken samen werk
van sport!

Wat staat je te wachten?
Je bent verantwoordelijk voor het coachen van alle trainers
binnen de club. Dit doe je door op regelmatige basis technische
en pedagogische ondersteuning te bieden aan de trainers. Je
wordt een persoonlijk contactpunt voor hen wat betreft vragen of
onduidelijkheden rond coaching.
Op basis van de behoeften van de trainers en de club organiseer
je interne en externe vormingen en werk je vormingstrajecten uit.
Je stuurt en bewaakt de interne en externe communicatie met
trainers/ assistenten zodat hun coachingtaak optimaal kan
gerealiseerd worden.
Om te garanderen dat alle lessen kunnen doorgaan, zet je een
vervangingssysteem op: je werkt een procedure uit, zet een
vervangingspool op en biedt de nodige ondersteuning op dit vlak.
Je werft actief nieuwe trainers en assistenten aan door contacten
te leggen met scholen, VTS, netwerking, ex-gymnasten of oudere
gymnasten,...
Ook een aantal administratieve taken neem je er graag bij, zoals
bijvoorbeeld het beantwoorden van coaching vragen, het
opmaken van technische infofiches, ...
Je werkt samen met het dagelijkse bestuur en raad van bestuur
van de club. Je informeert het bestuur over de vooruitgang van
het technisch en pedagogisch niveau binnen de club en
signaleert de noden, behoeften en tekorten.
Alle taken worden uitgewerkt met ondersteuning van en in
afstemming met het technisch kernteam van de club.

Wie zoeken we?
Je bent een sportief & communicatief persoon
die bezit over een gezonde dosis
peoplemanagement skills.

Wat bieden we aan?
Een halftijds contract van bepaalde duur, 19/38
voor 1 jaar.

Je kan zelfstandig werken.

Uitgebreid salarispakket (laptop, smartphone +
abonnement, maaltijdcheques, hospitalisatie, …)

Je hebt reeds ervaring in coachen binnen
gymnastiek.

20 wettelijke verlofdagen + extralegale
vakantiedagen + flexibiliteitsdagen.

Je bruist van dynamiek en enthousiasme en
kan hiermee trainers motiveren en coachen.

Job met heel wat contacten binnen de sportwereld
& topteam rondom je.

Je bent flexibel naar werkuren toe.

Een flexibel uurrooster dat in overleg wordt
opgemaakt.

Je kan een attest van goed gedrag en zeden
(model 2) voorleggen.

Startdatum: 1 september 2019.

Heb je interesse?
Mail dan uiterlijk vrijdag 24 juli 2019 jouw CV, motivatiebrief en diploma naar: jochen.perck@sportwerk.be.
Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek: de eerste gespreksronde zal plaatsvinden in de
week van 5/8/2019.
Indien je niet fysiek aanwezig kan zijn op het moment van de gesprekken, dan is een online gesprek ook
mogelijk.

Wil je meer info over de vacature/job?
Sportwerker Jochen Perck geeft je graag meer uitleg: jochen.perck@sportwerk.be of +32 468 58 75 88.

