SPORTTECHNISCH COÖRDINATOR VOOR RECREATIEVE
SPORTBEOEFENING BIJ DE VLAAMSE REDDINGSFEDERATIE VZW
Functiebeschrijving:
Ter vervanging van de huidige Sporttechnisch Coördinator voor recreatieve sportbeoefening zoekt
RedFed een tijdelijke werkkracht om haar team te vervolledigen.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle werkzaamheden van sporttechnische aard en in
het bijzonder van de recreatieve en jeugdsportbeoefening binnen de Vlaamse Reddingsfederatie
vzw.
Je taken:
 Coördineren, begeleiden en ondersteunen van sportpromotionele activiteiten (sportkampen,
initiaties, sportdagen, beurzen…) voor de recreatieve en jeugdige sportbeoefenaars.
 Uitvoeren en bijsturen van de genomen beleidsbeslissingen: voorbereiding, planning,
communicatie en promotie.
 Begeleiden en ondersteunen van de aangesloten clubs en organisaties inzake kwaliteitszorg
en werking.
 Opvolgen van de website en sociale mediakanalen van de federatie.
 Schrijven van persberichten en rubrieken in het Lifesaving Magazine de Boei.
 Opmaak van de maandelijkse nieuwsbrief.
 Coördinatie en beheer van het sportmateriaal.
Technische vereisten:
 Diploma Master Lichamelijke Opvoeding
 Uitgebreide informaticakennis
 Ervaring in het lesgeven is een pluspunt
 Kennis van en interesse in de (reddings)sport
 Rijbewijs B
Persoonlijke eigenschappen:
 Sterk in communicatie: contactvaardig, klantgericht en discreet
 Zin voor administratieve nauwkeurigheid en orde
 Sterk in organisatie en promotie
 Zelfstandig kunnen werken, initiatiefname
 Verantwoordelijkheidszin
 Creativiteit
 Resultaatgerichtheid
 Flexibele en positieve ingesteldheid
 Sympathieke dynamische teamplayer
 Organisatorische en leidinggevende capaciteiten

Wij bieden aan:
 Een voltijdse functie met indiensttreding vanaf 30 juli 2018
 Contract voor bepaalde duur t.e.m. 19 april 2019
 Verloning volgens barema Sport Vlaanderen overeenkomstig diploma: Master = A111
 Huidige tewerkstelling: Gemeenteplein 26, 3010 Kessel-Lo
 De ondersteuning om bijscholingen te volgen
 De wettelijk bepaalde vergoeding voor je verplaatsing met openbaar vervoer of fiets (indien van
toepassing) + de wettelijk bepaalde vergoeding voor kilometers bij extra verplaatsingen
Interesse?
Heb jij het juiste profiel om het RedFed-team te vervoegen? Solliciteer met motivatiebrief en CV
vóór 22 juni 2018 via mail naar luc.vandenbroeck@telenet.be en hvangrieken@redfed.be (gelieve
naar beide te sturen) of per post: Vlaamse Reddingsfederatie vzw, t.a.v. de Raad van Bestuur,
Gemeenteplein 26, 3010 Kessel-Lo.
Meer informatie over deze vacature? Contacteer Hilde Van Grieken (016 35 35 00).

