
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

Wij zoeken:  
 

VERENIGINGSMANAGER  
 

 

 Voltijds contract  

 Onbepaalde duur   

 Sporttak: gymnastiek 

 Regio Brugge  

 

 

Wat staat je te wachten? 

 

Je stuurt een team aan van een 100-tal trainers en vrijwilligers, met wie 

je samen volgende uitdagingen aangaat: 

 Je werkt aan een structureel vrijwilligersbeleid en gaat op zoek 

naar enthousiaste vrijwilligers voor o.a. het bestuur, verschillende 

commissies, ...  

 Je ontwikkelt en implementeert een gestructureerde en optimale 

communicatiestructuur. 

 Je bouwt het beleidsplan verder uit a.d.h.v. de specifieke 

clubnoden en evalueert de uitwerking ervan. 

 Je helpt mee aan de optimalisatie van de bestaande activiteiten, 

zowel het gymnastiekgericht sportaanbod als de 

clubondersteunende nevenactiviteiten. 

 Je werkt acties uit met maatschappelijke thema’s. 

 Je werk mee aan een kansarmenbeleid.  

 Je vertegenwoordigt de vereniging.  

Wie zoeken we? 

 

 Master of bachelor LO en/of sportmanagement, bachelor Sport- en bewegen of gelijkwaardig door 

ervaring. 

 Je bezit over een gezonde dosis management skills. 

 Relevante ervaring in een beleidsmatige functie is een pluspunt. 

 Je hebt affiniteit met de sport, affiniteit met gymsport is een pluspunt alsook ervaring in sportclubs en 

vrijwilligerswerk zijn pluspunten. 

 Je neemt graag initiatief en staat open voor nieuwe uitdagingen. 



 Je bent positief ingesteld en bruist van de dynamiek en het enthousiasme en kan dit ook overbrengen op 

anderen. 

 Je bent een teamspeler.  

 Je staat open voor vernieuwing en kan verschillende generaties en visies met elkaar verzoenen 

 Je bent een goede peoplemanager die vlot communiceert. 

 Je kan planmatig te werk kan gaan, hoofd- van bijzaken onderscheiden en omgaan met deadlines. 

 Marketing is niet nieuw, evenmin als financiële cijfers. 

 Avond-, weekend en werken tijdens schoolvakanties schrikken je niet af. 

 

 

Wat bieden we aan? 

 

 Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheden en contacten binnen de sportwereld.  

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

 Een voltijds onbepaalde duur. Deeltijds contract is bespreekbaar. 

 startdatum: zo snel mogelijk. 

 Een flexibel uurrooster dat in overleg wordt opgemaakt (mits regelmatig avond- en/of weekendwerk).  

 Aandacht voor de combinatie werk-gezin/privé. 

 Tewerkstelling in Brugge. 

 

 

Heb je interesse? 

 

Mail dan uiterlijk vrijdag 25 augustus 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 2/9/2019. 

  

 

 

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. 
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