
WAT STAAT JE  TE WACHTEN?
Met een denkteam samenwerken en het helpen

uitwerken van:

Projectsubsidies en sponsorwerving

De interne communicatie met onze

verschillende clubs

Netwerken met bedrijven en organisaties

Het sociale gebeuren binnen de verschillende

clubs stimuleren

Communiceren via website, Facebookpagina,

nieuwsbrieven, …

Rapporteren aan Raad van Bestuur,

trainersvergaderingen, …

Goed samenwerken met de afdelingen van BOAS

en hun lokale trainers en vrijwilligers 

Vergaderen en contact houden met steden,

provincies, federaties, scholen en universiteiten 

WAT BIEDEN WE AAN?

We geven de vrijheid om te kiezen tussen een 12u

of 20u contract

Je werkt voor een gezonde vzw in volle expansie

met gemotiveerde en goed opgeleide

medewerkers

Een job met vrijheid waar je jezelf kan ontplooien

en met de potentie om je eigen functie te

verbreden en te verdiepen

Je komt in contact met de paralympische

sportwereld en krijgt de mogelijkheid om te werken

met en voor mensen met een beperking 

We voorzien 1 oktober 2022 als startdatum voor

deze nieuwe collega

HEB JE  INTERESSE?
Mail voor 25/9 jouw CV, motivatie en diploma

door naar werkenbij@sportwerk.be en vermeld

referentie 2022-13 in het onderwerp

WENS JE  MEER INFORMATIE?
Contacteer collega Kristien Haezebrouck:

kristien.haezebrouck@sportwerk.be – 0476/50.54.13

WIE ZOEKEN WE?
Je bent een communicator in hart en nieren

Je bent geëngageerd, voelt je verantwoordelijk

en hebt een flexibele mindset

Omgaan met mensen met een beperking en de

wereld van de sport zijn onderwerpen die je

boeien en je ervaring kan tellen om hieraan bij te

dragen

Je kan vlot zelfstandig (thuis) werken maar

overlegt ook graag

Je kan vlot overweg met de sociale media

Je  af en toe te verplaatsen in Vlaanderen en

Brussel is voor jou geen probleem

Sporadisch avond- en weekendwerk voor

vergaderingen of evenementen schrikken je niet

af

Je hebt minstens een bachelor diploma

SPORTWERK IS  EEN WAARDENGEDREVEN ORGANISATIE  EN EXPERT IN  DE TEWERKSTELL ING VAN
KWALITATIEVE SPORTLESGEVERS EN SPORTONDERSTEUNERS

VACATURE

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN 

VOOR BOAS VZW

BOAS vzw  is één van de grootste zwemclubs voor mensen met een fysieke beperking in België. Ze leren mensen
zwemmen  in Vlaanderen en in Brussel, op verschillende locaties. Jong maar ook minder jong kan bij hen terecht; van
recreatieve tot gedreven zwemmer. Dat vraagt een goede dagelijkse werking in de verschillende zwemclubs en dat is
waar jij om de hoek komt kijken


