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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. Voor een zwangerschapsvervanging (4 maanden) zijn wij op 
zoek naar een: 

Medewerker organisaties en sportief beleid 
 

Taakomschrijving:  
 Je volgt het opleidingsaanbod 2017-2018 voor recreatieve trainers op. 
 Je staat, samen met de andere leden van het organisatieteam, mee in voor de organisatie van A tot 

Z van verschillende events binnen de werking van onze federatie, oa. opleidingsactiviteiten, 
Gymgala,  deelname van onze clubs aan internationale activiteiten,  

 Je staat in voor de sporttechnische opvolging (programma’s, reglementen, opleidingen, jury,…) en 
de organisaties in de disciplines Dans & Demo. 

 Je staat mee in de voor invulling en praktische organisatie van de Startvergaderingen in de 10 
regio’s. 

 Je ondersteunt team(overschrijdende) projecten samen met je collega’s.   
 Je werkt samen met verschillende teams binnen de Gymfed-werking 

 
Profiel:  

 Je beschikt over een bachelor diploma (bij voorkeur Lichamelijke Opvoeding) 
 Je hebt ervaring in het gymnastiekleven  
 Je bent creatief, dynamisch, ondernemend en gedreven. 
 Je bent nauwkeurig en je respecteert deadlines. 
 Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook perfect in team 
 Je hebt organisatietalent 
 Je bent flexibel en avond- en weekendwerk schrikt je niet af. 
 Je kan zeer vlot overweg met het office-pakket  

 
Aanbod:  
Wij bieden je een leuke fulltime job (contract van bepaalde duur voor 4 maanden) vanaf 12 juni 2017 in een 
jonge, dynamische en gedreven sportfederatie.  
 
Plaats van tewerkstelling: 
Huis van de Sport – Zuiderlaan 13 - 9000 Gent 
 
Om te solliciteren of voor meer informatie: 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen 
Els Coppieters 
Zuiderlaan 13  - 9000 Gent 
Tel: 09 243 12 15 - elscoppieters@gymfed.be  
 
Solliciteren kan tot en met 22.05.2017 
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