
 

Vacature sporttechnisch medewerker 

Functieomschrijving 
De Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw (BVLO) is op zoek naar een sporttechnisch medewerker 

(m/v) voor onmiddellijke indiensttreding op contractuele basis (onbepaalde duur) binnen een 4/5 

tewerkstelling (maximum). 

 

Functiebeschrijving: 

Je job bestaat erin vanuit een coördinerende en organiserende rol de specifieke doelgroep van 

leerkrachten LO en personen tewerkgesteld binnen een sportpedagogische context te ondersteunen 

en onze vakvereniging verder uit te bouwen, met als focus de groei van de ledenwerking en 

projectwerk.  

Taakomschrijving: 
❖ Telefoonpermanentie 

❖ Ledenbeheer en administratie 

❖ Opstellen van nieuwsbrieven 

❖ Updaten sociale media kanalen 

❖ BVLO vertegenwoordigen als vakvereniging op externe evenementen 

❖ Schrijven van artikels voor het BVLO-magazine 

❖ Aanwezigheid en coördinatie op onze sportevenementen 

❖ Uitbreiden van bijscholingsaanbod 

❖ Bereid zijn om indien nodig zelf sportlessen te voorzien of bij te staan 

❖ … 

 

Profiel: 
❖ Je bent in het bezit van minstens een bachelordiploma, kennis van sport is een plus 

❖ Je bent sterk in communicatie! 

❖ Je kan op zelfstandige basis naar jouw doelen toe werken 

❖ Je hebt een goede kennis van hedendaagse softwarepakketten (MS Office)  

❖ Je bent flexibel en ondernemend, kan probleemoplossend denken en handelen. 

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

❖ Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

❖ Je bent bereid tot avond- en weekendwerk (sporadisch)  

❖ Je beschikt over een basiskennis Frans en Engels.



 
 

Ons aanbod: 
❖ Een aantrekkelijke en interessante job met veel variatie en een grote mate van 

zelfstandigheid. 
❖ Een contract van onbepaalde duur; maximum 4/5 tewerkstelling of andere regeling (start is 

voorzien tegen februari/maart 2018) 
❖ Een marktconforme verloning 

 
Plaats tewerkstelling: secretariaat BVLO vzw, Waterkluiskaai 16 te 9040 Sint-Amandsberg/Gent.  

 

Meer info en solliciteren: 
Hoe solliciteren? 
Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid CV & foto samen met je motivatiebrief uiterlijk op 31 
december 2018 naar: 
Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw 
T.a.v. Tasia Pleune 
Waterkluiskaai 16, 9040 Sint-Amandsberg/Gent 
 
Je licht ook in +- 1200 woorden (lettertype 11, Calibri) jouw visie op bewegingsonderwijs toe en waar 
jij BVLO ziet passen in het geheel.  
 
E-mailadres: tasia.pleune@bvlo.be 
Inlichtingen i.v.m. deze vacature kan je bekomen bij Tasia Pleune (0468 20 96 51) 
-------------------------------- 
Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingediende CV, motivatiebrief en visietekst. 
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek in het secretariaat BVLO vzw, 
Waterkluiskaai 16 in 9040 Sint-Amandsberg/Gent. 
 
Voor informatie over onze werking kan je terecht op de BVLO-website via deze link: 

www.bvlo.be 

 


