
 

 

Functieomschrijving: sportieve coördinator 

 

Beerschot Vrienden Atletiek club  

 

.  

 

Als verenigingsmanager zet je een structurele samenwerking op tussen de club, lagere en 

secundaire scholen en alle instanties van het Kiel zoals, Buurtsport, samenlevingsopbouw, Huis 

van het Kind, Kras…. 

Dit komt erbij kijken: 

 Je ontwikkelt ons beleidsplan verder uit 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:  andere doelgroepen, 

recreatief en competitief,  G-werking, na schools sportaanbod, sportkampen…. 

 Je zorgt voor een kruisbestuiving tussen de verschillende locaties 

 Delen van kennis, systemen, procedures, tool, vrijwilligers, trainers, … 

 Je ondersteunt de  anderstalige trainers  in hun trainingen 

 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 op trainingen en verzorgt de gezamenlijke communicatie 

vanwege de club met buurtscholen, buurtorganisaties, district, lokale bedrijven en 

handelaars,….. 

 Uitbouw van de doelgroep boven de 14 jaar door nauwe samenwerking met het 

secundair onderwijs door organisatie van sportdagen of initiatielessen.  

 

 

Profiel 

 Bachelor of Master in het management en/of sportmanagement, trainer A/B of 

gelijkwaardig door ervaring 

 Relevante ervaring in een beleidsfunctie is een pluspunt 

 Ervaring in sportclubs, sportdienst 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 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 People manager die vlot communiceert 

 Je kan planmatig werken, hoofd- van bijzaken van elkaar onderscheiden en 

omgaan met deadlines 

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

 Persoonsgebonden competenties 

 Resultaatgerichtheid  

 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)  

 Creatief denken (Inventiviteit)  

 Contactvaardig zijn  

 Zelfstandig werken 

 

 



Wat bieden we aan? 

 Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheden en contacten binnen de 

sportwereld 

 Marktconforme verloning 

 Een deeltijds (19/38) contract  van onbepaalde duur, met mogelijkheid tot 

uitbreiding.  Startdatum: zo snel mogelijk   

 Een flexibel uurrooster dat in overleg wordt opgemaakt (soms weekendwerk) 

 Tewerkstelling in regio Antwerpen 

 

Heb je INTERESSE?  

 

Mail  jouw CV, motivatiebrief en diploma naar: B_Autrique@hotmail.com 

 

Wens je meer informatie over de vacature?  

 

Betty Autrique: voorzitter Beerschot Vrienden Atletiek, 0497/182414 

 

 


