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BVLO is op zoek naar een sporttechnisch medewerker (m/v/x) voor onmiddellijke 

indiensttreding voor onbepaalde duur binnen een fulltime tewerkstelling.

De vakvereniging

Je gaat actief op zoek naar kansen om onze vakvereniging en leden te ondersteunen 

Content (apps, literatuur,..) (onder)zoeken die nuttig kan zijn voor de sportprofessional

Schrijven van artikels voor ons LO-vakblad

Organiseren van bijscholingen voor leerkrachten LO

. . .

Helpende hand bij de sportkampen

Ondersteuning tijdens de sportkampen, je kan inspringen als lesgever of vervanger

Je neemt tijdens de zomer af en toe de taken van de sportkampen verantwoordelijke 

over

. . .

Taakomschrijving:
Je hebt zowel organisatorische, promotionele als communicatieve opdrachten:

1.

2.

Zoekt

Bond voor lichamelijke opvoeding

Sporttechnisch medewerker

Functiebeschrijving:
Je werkt mee aan de ondersteuning van onze vakvereniging. Je faciliteert de leerkracht

door op zoek te gaan naar content om de lessen LO te ondersteunen en futureproof te

maken. Daarnaast organiseer je samen met de coördinator bijscholingen voor de

sportprofessional en spring je bij tijdens de sportkampen waar nodig.
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Bond voor lichamelijke opvoeding

Je bent in het bezit van (minstens) een bachelor lichamelijke opvoeding of sport

Je kan zelfstandig werken en bent sterk in communicatie

Je gaat zelf actief op zoek naar nieuws in het onderwijslandschap

Je kan vlot contacten leggen en doelgericht samenwerken met partners

Je bent organisatorisch sterk en je bent in staat om creatieve ideeën uit te werken

Je werkt graag proactief en planmatig,

Je bent houder van een rijbewijs B en beschikt bij voorkeur over een eigen wagen

Je bent bereid tot weekend- en avondwerk (sporadisch)

Profiel:

Een aantrekkelijke en interessante job met veel variatie en een grote mate van 

zelfstandigheid

Een contract van onbepaalde duur & fulltime tewerkstelling (start is voorzien zo snel 

mogelijk)

Een marktconforme verloning, laptop en werkgsm

Glijdende werktijden en telewerkmogelijkheden

Ons aanbod:

Meer info en solliciteren: 
Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid CV & foto samen met je motivatiebrief uiterlijk op  
 4 mei 2022 naar: 
Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw 
T.a.v. Tasia Pleune
Pijphoekstraat 2, 9041 Oostakker/Gent

of via e-mail naar tasia.pleune@bvlo.be

--------------------------------
Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingediende CV en motivatiebrief.
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek ons secretariaat.


