De Vlaamse Karate Federatie zoekt in het kader van haar decretale opdracht

Secretariaatscoördinator / Trainer B (Karate) (M/V)
De Vlaamse Karate Federatie is door een door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde
sportfederatie. Ze verenigt niet-professionele karateclubs en zet zich in voor het ontwikkelen en
verspreiden van de niet-professionele karatebeoefening.
De uitdaging
Na een fusie tussen twee federaties tot de Vlaamse Karate federatie (VKF) zal het secretariaat
verhuizen naar een centrale plaats. Om de samenwerking verder goed te laten verlopen en de
werking op een duurzame wijze voor te bereiden op de toekomst, zoekt de VKF een
secretariaatscoördinator die
- Kennis heeft van administratieve processen of bereid is zich daarin in te werken;
- De juiste sociale skills heeft om een team dat altijd op twee plaatsen heeft gewerkt en op andere
manieren, op eenzelfde lijn te zetten;
- De Raad van Bestuur kan adviseren in functie van het nemen van de juiste beslissingen op
administratief gebied.
In het kader van het nieuwe decreet moet VKF (op termijn) ook een Trainer B (VTS) in dienst hebben
om volgende taken uit te voeren:
- Vanuit een leerschooloverstijgende visie heldere technische doelstellingen formuleren;
- Leerschoolcommissies adviseren vanuit deze visie;
- Ondersteunen van de federatie en de clubs op sporttechnisch gebied.
Om efficiëntieredenen heeft de Raad van Bestuur van de VKF beslist om beide opdrachten bij
voorkeur bij één (nieuwe) medewerker te leggen.
Uw Profiel
- U beoefent actief karate bij een bij VKF aangesloten karateclub;
- U bent bereid om in de komende jaren het diploma van trainer B te behalen (of je bent in het
bezit van zo’n diploma);
- U hebt een duidelijke visie op karate, over stijlen en scholen heen;
- U beschikt over aantoonbare organisatievaardigheden;
- Bij voorkeur hebt u ervaring in een coördinerende (secretariaats)functie.
Ons aanbod
- Een uitdagende omgeving waarin je de kans krijgt om jezelf permanent bij te scholen en te
ontwikkelen;
- Flexibele werkuren;
- Een open bedrijfscultuur;
- Een verloning volgens ervaring en opleiding.
Interesse?
Stuur uw sollicitatie naar François Demesmaeker, secretaris generaal - karate.dai.nippon@scarlet.be.

Erkend en gesubsidieerd door

