
 
 
 
 
Coach Toestelturnen Meisjes 
 

Wie zijn we: 

 
 GymFed is vandaag de derde grootste sportfederatie in Vlaanderen en groepeert meer dan 120 000 individuele 

leden uit zo’n 320 clubs. Een 40-tal personeelsleden staan in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de 

service naar de clubs, het aanbod voor de recreatie- en competitiegymnast en de begeleiding van 

topsportgymnasten.  

Onze missie luidt als het volgt: “GymnastiekFederatie Vlaanderen is de inspirerende schakel binnen de brede waaier 

van gymnastiek. Ze begeleidt en ondersteunt haar clubs zodat recreanten, competitiegymnasten en topsporters hun 

sport op een kwalitatieve manier kunnen beoefenen en beleven.”  

Topsport maakt een essentieel onderdeel uit van haar activiteiten, waarbij hoge internationale doelstellingen 

worden nagestreefd. Eén van de pijlers van ons Topsportbeleid is Toestelturnen Meisjes. 

 

De ‘GymnastiekFederatie Vlaanderen’ is op zoek naar een Internationale trainer Toestelturnen Meisjes. Gymfed 

heeft als doelstelling een teamselectie voor de Olympische Spelen, alsook één of meerdere all roundfinales en één of 

meerdere toestelfinales te realiseren. 
  

Uw functie: 

 Juniortrainer in het Topsportcentrum in Gent. Dit houdt in dat u instaat voor de planning, de trainingen, de 

stages, de wedstrijdbegeleiding en de evaluatie van de Junioren  waarmee je werkt.  

 U werkt in een team van coaches waarbij een goede samenwerking en enige flexibiliteit prioritair zijn. 

 

U beschikt over: 

 De technische competenties en kennis van de internationale normen om de beoogde resultaten te kunnen 

realiseren. Een sterke kennis van ballet, balkgymnastiek en gymnastische sprongen is een pluspunt. 

 De pedagogische en didactische aanpak afgestemd op de leefwereld van de  ‘jonge’ gymnasten. 

 De competenties om in het centrum met de trainers en het interdisciplinair team (medici, paramedici e.a. …) 

te kunnen samenwerken. 

 De competentie om op een transparante manier  met alle betrokkenen te communiceren. 

 

Gymfed verwacht een positieve, ethische en loyale houding van alle medewerkers. De coaches en de 

gymnasten zijn de belangrijkste ambassadeurs van de Gymsport en onze organisatie. 

 

Wat bieden wij: 

 Een uitdagende, voltijdse betrekking in een ambitieuze en enthousiaste werkomgeving. 

 Een salaris en legale voordelen die overeenstemmen met het functieprofiel. 

 De samenwerking vangt aan vanaf 1augustus 2017 tot en met 31augustus 2020. 

 

Hoe solliciteren: 

 Stuur je sollicitatiebrief en CV voor 5 juli naar: 

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw 
tav Lode Grossen, Algemeen Manager (Lodegrossen@gymfed.be) 
GSM : +32477301250 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 
Belgium 
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