Wij zoeken:

PROCESMANAGER SPORTWIJK X
Voltijds contract
Onbepaalde duur
Regio Berchem

Wat staat je te wachten?
Sportwijk X Sportcentrum ‘t Rooi is een gesubsidieerd project dat ernaar
streeft om sportclubs te versterken door ze te laten samenwerken.
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 & samen maken we werk
van sport!

Sportcentrum ’t Rooi is een site waar verschillende sportclubs wekelijks
hun sportieve activiteiten uitvoeren. Momenteel beoefenen ze hun
activiteiten los van elkaar zonder veel interactie en/of samenwerkingen.
De bedoeling is om de clubs bij elkaar te brengen, ervoor zorgen dat ze
elkaar leren kennen en vertrouwen krijgen in elkaar, samen op zoek
gaan naar gemeenschappelijke uitdagingen en interesses en
structurele samenwerking op te zetten. De clubs moeten ervan
overtuigd geraken dat ze door samenwerking meer kunnen bereiken.
Een procesmanager moet de clubs hierin begeleiden.
Als procesmanager zet je in Sportcentrum ’t Rooi een structurele
samenwerking op tussen Berchem Sport (Voetbal), Beerschot Vrienden
Atletiekclub (Atletiek), Antwerpse Jiujitsuschool (Jiujitsu en
zelfverdediging), Mercurius BBC (Basketbal) en Fun in Tennis (Tennis en
Paddel). Dit doe je o.a. door:
Je ontwikkelt een beleidsplan a.d.h.v. de specifieke clubnoden, zet
dit om in een actieplan en evalueert de uitwerking ervan
Je staat in voor de uitbouw van het huidige sportaanbod (vb.
andere doelgroepen, recreatief en competitief) en voor de
ontwikkeling van een nieuw sportaanbod bij verschillende clubs (Gwerking, na schools sportaanbod, meisjeswerking, …)
Je zorgt voor een kruisbestuiving tussen verschillende clubs:
Delen van kennis, systemen, procedures, tool, vrijwilligers,
trainers, …
Sportspecifieke trainingsmethodes toepassen in andere
sporttakken (vb. sprinttraining door atletiektrainers voor de leden
van basket- en voetbalclubs)
Je managet het geheel, onderzoekt welke zaken gezamenlijk
georganiseerd kunnen worden en regelt de uitvoering hiervan (o.a.
gezamenlijke inschrijvingen, promotie, kansarmenbeleid,
jeugdopleiding)
Je bent het aanspreekpunt en verzorgt de gezamenlijke
communicatie vanwege de clubs met buurtscholen (initiaties,
sportkampen, schoolsportdagen, …), buurtorganisaties, district,
lokale bedrijven en handelaars, de fanbase, …

Wie zoeken we?
Bachelor of Master in het management en/of sportmanagement of gelijkwaardig door ervaring
Relevante ervaring in een beleidsfunctie is een pluspunt
Ervaring in sportclubs, sportdienst en vrijwilligerswerk zijn pluspunten
Je hebt kennis van fondsenwerving/subsidie regelgeving en aanvragen
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 inspirerend leidersfiguur die makkelijk contacten legt en weet te binden en verbinden
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 werken, hoofd- van bijzaken van elkaar onderscheiden en omgaan met deadlines
Marketing is niet nieuw en je beschikt over een basiskennis financieel beheer.
Avond-, weekend en werken tijdens schoolvakanties schrikken niet af.

Wat bieden we aan?
Een voltijds (38/38) contract van onbepaalde duur
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheden en contacten binnen de sportwereld
Uitgebreid salarispakket (laptop, smartphone + abonnement, maaltijdcheques, hospitalisatie, …)
Een flexibel uurrooster dat in overleg wordt opgemaakt
Aandacht voor de combinatie werk-gezin/privé.
Tewerkstelling in Berchem
Startdatum: oktober 2019

Heb je interesse?
Mail dan uiterlijk vrijdag 15/9/2019 jouw CV, motivatiebrief en diploma naar jochen.perck@sportwerk.be.
Onderwerp: procesmanager sportwijk X
Geschikte kandidaten worden uitgenodigd op maandag 23/9/2019 voor een 1e gesprek.

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.

