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GYMFED ZOEKT EEN TIJDELIJKE MEDEWERKER MARKETING & 

COMMUNICATIE 
 

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen is vandaag de derde grootste sportfederatie in Vlaanderen en 

groepeert meer dan 120 000 individuele leden in zo’n 320-tal clubs. Een 40-tal personeelsleden staan 

dagelijks in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de service voor de clubs, het aanbod voor de 

recreatie- en de competitiegymnasten en de begeleiding van de topsportgymnasten.  

 

Gymfed zoekt vandaag tijdelijke versterking voor haar marketing- en communicatieteam. Wil je 

meehelpen aan de voorbereiding en uitvoering van onze marketing- en communicatieprojecten? Ben jij de 

persoon die we zoeken om ons team te vervolmaken? Bezorg ons dan snel je CV en motivatie!   

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING:  

Als medewerker van het Gymfed marketing- en communicatieteam: 

 Sta je mee in voor de implementatie en opvolging van de communicatiecampagnes rond onze kleine en 

grote events. Ook de nazorg van deze events (zoals de opmaak van evaluatiedossiers, bedanking 

stakeholders…) behoort tot jouw takenpakket.  

 Werk je mee aan de uitvoering van de content marketingstrategie van de federatie. 

 Heb je contacten met grafici/reclamebureaus/drukkers voor de opvolging van opdrachten, het 

doorgeven van correcties en het opvolgen van offertes. 

 Sta je in nauw contact met de federatie- en eventpartners en werk je mee aan de succesvolle uitvoering 

en opvolging van deze partnerships.  

 Sta je mee in voor de bewaking en implementatie van de Gymfed-huisstijl. 

Voor de uitvoering van deze taken overleg je op regelmatige basis met jouw teamverantwoordelijke. 

 

PERIODE:  

De opdracht loopt van 7 maart tot en met 31 mei 2018. 

 

JOUW PROFIEL: 

 Je bent dynamisch, ondernemend en gedreven 

 Deadlines zijn je ding, net als verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid 

 Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook perfect in team 

 Je bent flexibel en stressbestendig 

 Je beschikt over een bachelor diploma in communicatie- en/of marketingmanagement of hebt reeds 

ervaring binnen deze sectoren. 

 Je bent een talent in communicatie en verrast ons met je creativiteit.  
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 Social media? Laat die hashtags maar komen!  

 Nederlands is je moedertaal en je kan ook in het Frans en Engels vlot communiceren (spreken en 

schrijven).  

 Je kan vlot overweg met het Microsoft Office-pakket en ook de programma’s Adobe Photoshop en 

InDesign heb je in de vingers.  

 Avond- en weekendwerk vormen geen probleem voor jou, je bent ook de volledige Paasvakantie 

beschikbaar (i.f.v. het WK Acrobatische Gymnastiek 2018). 

 Je beschikt over een rijbewijs (B). 

 

ONS AANBOD: 

 Wij bieden je een leuke fulltime job (contract van bepaalde duur, datum indiensttreding werd hierboven 

aangegeven) in een jonge, dynamische en gedreven sportfederatie waar passie, gedrevenheid en oog 

voor kwaliteit cruciale eigenschappen zijn. 

 Plaats van tewerkstelling: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent. 

 
 

BEN JIJ DE PERSOON DIE WE ZOEKEN? 

 

Reageer  dan meteen  en  stuur  je  kandidatuur (CV en motivatie!) uiterlijk 28 februari 2018 naar 

onderstaande coördinaten:  

 Ilse Arys, Marketing- en event manager  

E-mail: ilsearys@gymfed.be     

Gymnastiekfederatie Vlaanderen, Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent 

Tel: 09-243 12 11 

 

Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen! 
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