SPORTWERK VLAANDEREN IS EEN WAARDENGEDREVEN ORGANISATIE EN EXPERT IN DE
TEWERKSTELLING VAN KWALITATIEVE SPORTLESGEVERS EN SPORTONDERSTEUNERS

VACATURE
OM ONS TEAM TE VERSTERKEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

COÖRDINATOR
VOOR BOAS VZW

BOAS is één van de grootste zwemclubs voor mensen met een fysieke beperking. BOAS leert
mensen zwemmen in Vlaanderen en Brussel en biedt allerlei mogelijkheden op verschillende
locaties. Jong en minder jong kan terecht bij BOAS, van recreatief tot topzwemmer.

WAT STAAT JE TE WACHTEN?
Je werkt samen met een denkteam aan het
organiseren van zwemwedstrijden van nationaal en
internationaal niveau, clubevenementen, jaarlijkse
zwemstages, ...
Je werkt samen met verschillende afdelingen van
BOAS en hun lokale trainers en vrijwilligers.
Je overlegt en onderhoudt contacten met steden,
provincies, federaties, scholen, universiteiten.
Je zorgt er mee voor dat de VZW financieel gezond
blijft door het verwerven van fondsen, subsidies en
sponsors.
Je brengt initiatieven aan om BOAS te laten groeien.
Je communiceert via onze sociale media en
nieuwsbrieven.
Je rapporteert aan de Raad van Bestuur,
trainersvergaderingen, ...

WAT BIEDEN WE AAN?
Je gaat aan de slag bij BOAS, een gezonde vzw in
volle expansie met gemotiveerde en goed opgeleide
medewerkers.
Een deeltijdse tewerkstelling van 19u per week met
bespreekbaar uurrooster.
Een marktconforme verloning.
Een job met vrijheid waar je jezelf kan ontplooien met
de mogelijkheid om je eigen functie te verbreden en
verdiepen.
Standplaats xxx.
De kans om deel uit te maken van een sportief
topteam!

WIE ZOEKEN WE?
Je bent een organisator in hart en nieren.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en
bent geëngageerd.
Je hebt een flexibele mindset.
Je kan zelfstandig werken maar bent ook een echte
teamplayer.
Je kan vlot overweg met sociale media.
Je hebt interesse in de sportwereld en kan eerdere
ervaringen inzetten om onze werking te versterken.
Je hebt ervaring in het omgaan met mensen met een
beperking.

Je kan je vrijmaken voor occasioneel avond- en
weekendwerk.
Je hebt minstens een bachelordiploma behaald.

HEB JE INTERESSE?
Mail uiterlijk op 3 januari 2022 jouw cv, motivatie en
diploma door naar werkenbij@sportwerk.be en vermeld
referentie 2021-20 in het onderwerp van je mail.

WENS JE MEER INFORMATIE?
Contacteer collega Kristien Haezebrouck via
kristien.haezebrouck@sportwerk.be of 0476/50.54.13.

IS SPORT JOUW PASSIE?
Dan ben jij onze kandidaat!
Solliciteer snel, dan maken we samen werk van sport!

