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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 dagelijks in voor de uitbouw van de 
gymsport in Vlaanderen, de service voor de clubs, het aanbod voor de recreatie- en competitiegymnast en 
de begeleiding van de topsportgymnasten.  
Eén van de pijlers in de begeleiding van onze clubs en het streven naar kwaliteit is de opleiding van onze 
trainers en dit zowel in de basis als in de competitiedisciplines. De Gymnastiekfederatie wil dan ook van 
start gaan met een online informatieplatform waar trainers nieuwe, leuke en interessante oefenstof 
kunnen vinden om hun lessen nog leerrijker en attractiever te maken voor hun gymnasten. Daarvoor zijn 
we nog op zoek naar een: 
 

Projectmedewerker 
 
 

Taakomschrijving:  
 
Jij zal het platform mee vorm geven door het beeldmateriaal klaar te maken. Concreet wil dit zeggen: 

 Contact met clubs, trainers om praktische afspraken te maken 

 Oefenmateriaal in beeld brengen 

 Beelden verwerken en klaarmaken voor publicatie 
Daarnaast is er ruimte om mee te denken en brainstormen rond nieuwe, creatieve en originele oefenstof. 
 
Je bent zelfstandige (in bijberoep) en voert deze taak uit als freelance-medewerker verspreid over 
verschillende locaties in Vlaanderen (voor de periode 2018-2020). 

 
 
Profiel:  

 Je hebt ervaring in het gymnastiekleven, bij voorkeur in verschillende disciplines 
 Je bent creatief, dynamisch, ondernemend en gedreven. 
 Je bent nauwkeurig en je respecteert deadlines. 
 Je kan zelfstandig werken en bent communicatief 
 Je bent flexibel en avond- en weekendwerk schrikt je niet af. 
 Je kan zeer vlot overweg met een beeldverwerkingsprogramma 
 Je hebt een rijbewijs en beschikt over een wagen 

 
 
Om te solliciteren of voor meer informatie: 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen 
Dominique Verlent 
Zuiderlaan 13  - 9000 Gent 
Tel: 09 243 12 17 - dominiqueverlent@gymfed.be  
 
 
Solliciteren kan tot en met 7.09.2018 
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