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GYMFED ZOEKT VERSTERKING VOOR HAAR ORGANISATIETEAM 
 

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.  

 

Elk jaar organiseert Gymfed heel wat activiteiten: wedstrijden en recreatoernooien (in samenwerking met 

haar clubs), opleidingen, lokale en nationale evenementen. Daarnaast is Gymfed ook organisator van heel 

wat internationale organisaties zoals het Gymgala, de Flanders International Team Challenge, het WK 

Acrobatische Gymnastiek ...  

 

Gymfed zoekt vandaag tijdelijke versterking voor haar organisatieteam. Wil je meehelpen aan de 

voorbereiding en uitvoering van onze organisaties? Ben jij de persoon die we zoeken om ons team te 

vervolmaken? Bezorg ons dan snel je CV en motivatie!   

 
 

VACATURES MEDEWERKERS ORGANISATIES 
 

 

 

Voor de tijdelijke ondersteuning van ons organisatieteam zijn we momenteel op zoek naar vier 

gemotiveerde en enthousiaste medewerkers: 

1. Medewerker organisaties Acrobatische & Ritmische Gymnastiek 

2. Medewerker organisaties Rope Skipping 

3. Medewerker organisaties Trampoline, Tumbling en Toestelturnen Jongens 

4. Medewerker organisaties Recreatoernooien en Toestelturnen Meisjes  

 

Meer informatie over elk van deze opdrachten en de tijdsduur ervan vind je hieronder! 

 

1. MEDEWERKER ORGANISATIES ACROBATISCHE & RITMISCHE GYMNASTIEK 
 

Functieomschrijving: 

Je maakt deel uit van het Gymfed-organisatieteam en bent verantwoordelijk voor de organisatie van: 

 Alle wedstrijden in de disciplines Acrobatische & Ritmische Gymnastiek 

 Alle recreatoernooien ACRO en het Ritmiekfeest  

 De deelname van onze Gymfed-clubs aan de World Age Group Competitions ACRO 2018 in Antwerpen 
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Bij de organisatie van deze activiteiten begeleid en stuur je onze clubs en vrijwillige Gymfed-medewerkers 

aan. Voor de wedstrijdorganisaties overleg je op regelmatige basis met de verantwoordelijke 

sporttechnische coördinator. Daarnaast kan je ook mee ingeschakeld worden voor de organisatie van 

andere events binnen de werking van onze federatie. 

 

Periode: vanaf 22 januari tot en met 20 mei 2018. 

 

 

2. MEDEWERKER ORGANISATIES ROPE SKIPPING 
 

Functieomschrijving: 

Je maakt deel uit van het Gymfed-organisatieteam en bent verantwoordelijk voor de organisatie van alle 

wedstrijdorganisaties in de discipline Rope Skipping. Een goede technische kennis van deze discipline is 

hierbij noodzakelijk. Daarnaast sta je ook in voor de opvolging van de VTS-cursussen, de jury-examens, de 

voorbereidingen van clubmeetings en denkcelvergaderingen Rope Skipping.  
 

Bij de organisatie van deze activiteiten begeleid en stuur je onze clubs en vrijwillige Gymfed-medewerkers 

aan en heb je op regelmatige basis overleg met de verantwoordelijke sporttechnische coördinator. Je zorgt 

ook voor een optimale communicatie met onze clubs en aangesloten leden.  
 

Daarnaast kan je ook mee ingeschakeld worden voor de organisatie van andere events binnen de werking 

van onze federatie. 

 

Periode: vanaf 15 januari tot en met 14 mei 2018. 

 

 

3. MEDEWERKER ORGANISATIES TRAMPOLINE, TUMBLING EN TOESTELTURNEN 

JONGENS 
 

Functieomschrijving: 

Je maakt deel uit van het Gymfed-organisatieteam en bent verantwoordelijk voor de organisatie van: 

 Alle wedstrijden in de disciplines Tumbling en Trampoline 

 Alle wedstrijden in de discipline Toestelturnen Jongens 
 

Bij de organisatie van deze activiteiten begeleid en stuur je onze clubs en vrijwillige Gymfed-medewerkers 

aan. Voor de wedstrijdorganisaties overleg je op regelmatige basis met de verantwoordelijke 

sporttechnische coördinator. Daarnaast kan je ook mee ingeschakeld worden voor de organisatie van 

andere events binnen de werking van onze federatie. 

 

Periode: vanaf 22 januari tot en met 20 mei 2018. 



 
 

Vacatures Gymfed-organisatieteam 
 
 

3 
 

4. MEDEWERKER ORGANISATIES  RECREATOERNOOIEN EN TOESTELTURNEN 

MEISJES  
 

Functieomschrijving: 

Je maakt deel uit van het Gymfed-organisatieteam en bent verantwoordelijk voor de coördinatie en 

organisatie van: 

 Alle wedstrijden Toestelturnen Meisjes 

 Alle recreatoernooien in de disciplines Toestelturnen,  Tumbling en Trampoline 
 

Bij de organisatie van deze activiteiten begeleid en stuur je onze clubs en vrijwillige Gymfed-medewerkers 

aan. Bij de recreatoernooien sta je ook in voor de sporttechnische coördinatie ervan zoals de opvolging en 

aanpassing van het sporttechnische programma, het overleg met de werkgroep, de organisatie van de 

jurycursussen … 
 

Daarnaast sta je, 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, o.a. 

 Het free running event “Move” 

 Opleidingsactiviteiten zoals het Kaderweekend Gymnastiek, … 

 De voorbereiding van nationale en internationale events zoals het Gymgala, … 

 De deelname van onze Gymfed-clubs aan internationale activiteiten zoals de World Gymnaestrada. 

 

Periode: vanaf 15 januari tot en met 30 september 2018. 

 

 

 
  

JOUW PROFIEL 
 

 Je bent dynamisch, ondernemend en gedreven 

 Je bent een organisatorisch talent en je respecteert deadlines 

 Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook perfect in team 

 Je bent flexibel en stressbestendig 

 Je spreekt Nederlands en je kan ook in het Frans en Engels je plan trekken.  

 Je beschikt over een bachelor diploma 

 Je kan vlot overweg met de PC en bent vertrouwd met het Microsoft Office-pakket. 

 Avond- en weekendwerk vormen geen probleem voor jou 

 Je beschikt over een rijbewijs (B) 

 Kennis van de sport is een vereiste, ervaring in eventmanagement een pluspunt 
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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 31 december 2017 naar 

onderstaande coördinaten. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert! 

 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! 

 

mailto:ilsearys@gymfed.be

