Wind & Watersport Vlaanderen

WIJ
ZOEKEN...
Sporttechnisch medewerker
(m/v/x)

Voltijds, onbepaalde duur

Wind en Watersport Vlaanderen is de unisportfederatie voor
het zeilen en surfen in Vlaanderen.
WWSV overkoepelt 29.000 sporters die sporten in meer dan 80 sportclubs.
De federatie begeleidt en ondersteunt haar clubs zodat recreatieve,
competitieve en topsporters hun sport op een
kwalitatieve manier kunnen beoefenen en beleven.
Als federatie promoot ze de sport en focust ze op het welzijn en de ontwikkeling
van de clubs en hun leden, de atleten, de vrijwilligers en de medewerkers.

Sporttechnisch medewerker
Je bent verantwoordelijk voor het diverse jeugdsportbeleid van de federatie
Je staat in voor de sportkaderopleiding van de federatie en werkt nauw samen met
de Vlaamse Trainersschool (hier zal je E-learning toepassen, screening uitvoeren van
opleidingen, het rekruteren en begeleiden van docenten, …)
Je past jouw organisatieskills toe op interne evenementen zoals de diplomauitreiking, organisatie van VTS-cursussen, A-brevet, labelvergadering, bijscholingen,…
Je bent het aanspreekpunt bij clubevenementen en biedt de nodige ondersteuning
(Q-Cup,…)
Je helpt in teamverband actief mee aan de algemene,promotionele, recreatieve en
competitieve actiesvan de federatie
Je hebt een kritische blik en analyseert of de vooropgestelde doelstellingen van de
organisatie gehaald wordenen stuurt bij waar nodig
Je kan goed samenwerken en verbindt personen
...

Dit heb je
Je bent in het bezit van een master diploma of bachelor diploma
Je bent in het bezitvan een rijbewijs B, het hebben van een rijbewijs BE is een plus
Je hebt een goede kennis van MS Office en kan werken met programma's zoals Wordpress,
Mailchimp en Office 365, of je wilt de uitdaging aangaan en je hierin bijscholen

Dit kan je
Verantwoordelijkheid: je zal acties opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen in functie
van het beleidsplan. Je bent een initiatiefnemer en durft de leiding te nemen
Organisatie: planmatig, nauwkeurig en zelfstandig werken behoren tot jouw talenten
Je kan samenwerken in een teamverband en verbindt personen
Bij problemen denk je actief mee aan oplossingen
Sporttechnische kennis: Je bent leergierig. Ervaring en interesse in de zeilsport een plus,
bereid zijn om bij te scholen (Vlaamse Trainersschool,…)
Je bent flexibel ingesteld: weekendwerk schrikt je niet af en je houdt van een uitdaging

Dit krijg je
Een voltijds contract van onbepaalde duur in een sfeervolle omgeving en aangenaam
team
Een gevarieerd takenpakket in een groeiende en dynamische sportfederatie De nodige
vrijheid en ruimte om je eigen ideeën in te brengen en uit te voeren
Een interne opleiding door het ervaren en ambitieuze team van WWSV en de
mogelijkheid om te groeien, zowel op persoonlijk vlak als vakinhoudelijk vlak
Een mooie verloning volgens barema
Extra legale voordelen bij de functie

Interesse?
Herken jij je in dit profiel en heb je de kwaliteiten die wij zoeken? Stuur dan jouw gemotiveerde
sollicitatiebrief en CV naar directeur@wwsv.be.
Voor vragen over de functie-inhoud kan je vooraf contact opnemen via directeur@wwsv.be
Meer informatie over onze federatie op www.wwsv.be
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