
Ben jij uit het juiste hout gesneden om examinator te worden bij Paardensport Vlaanderen? Wil jij
je bij het examinatorenteam aansluiten en bijdragen aan een kwaliteitsvolle brevettenwerking
binnen de paardensport? Dat treft, want Paardensport Vlaanderen is op zoek naar talentvolle
examinatoren om het team te versterken!

Je bent minimum 21 jaar oud;
Je bent in het bezit van minstens het VTS-diploma ‘initiator paardrijden’;
Je hebt ervaring in en kennis van de brevettenwerking;
Je hebt ervaring in het lesgeven (zowel dressuur als springen);
Je bent communicatievaardig en kan oplossingsgericht werken;
Je draagt te allen tijde de visie van Paardensport Vlaanderen uit;
Je beschikt over een empathisch vermogen;
Je bent organisatorisch sterk onderlegd en je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
Je bent flexibel en kan zelfstandig werken;
Je bent bereid om bij te leren en je staat open voor zelfreflectie;
Ethisch sporten en ‘Welfare of the horse’ worden door jou hoog in het vaandel gedragen;
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer;
Je bent woonachtig regio Antwerpen of Vlaams-Brabant (rand rond Brussel).

VACATURE
EXAMINATOR RUITERBREVETTEN (M/V/X)

JOUW PROFIEL

Je examineert ruiterbrevetafnames;
Vooraf aan de brevetafname neem je contact op met de clubverantwoordelijke;
Na de brevetafname geef je de resultaten door via het online platform Bridle aan Paardensport
Vlaanderen;
Je schrijft de nodige attesten uit voor de deelnemers;
Je staat deelnemers, ouders, lesgevers en clubverantwoordelijken te woord en geeft de nodige
feedback.
Er is een nauwe samenwerking met de verantwoordelijke van Paardensport Vlaanderen.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

ONS AANBOD
Je wordt opgenomen in het examinatorenteam van Paardensport Vlaanderen;
Je krijgt een opleiding en wordt begeleid in je traject tot examinator;
Je wordt verloond volgens een vaste vergoedingstabel en km-vergoeding;
De brevetafnames gaan bij voorkeur in je eigen regio door - vaak in het weekend en
vakantieperiodes;
Je krijgt de kans om bijscholingen te volgen.

https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen/missie--waarden


MEER INFO & SOLLICITEREN
Bezorg ons je motivatiebrief met cv (met zeker een sportief luik) voor 09/01/2022 via mail aan
brevetten@paardensport.vlaanderen.

Voor meer informatie over Paardensport Vlaanderen, bezoek onze website
www.paardensport.vlaanderen
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En hou zeker zaterdag 29 januari 2022 al vrij in je agenda! Na een eerste selectie nodigen
we op die dag enkele kandidaten uit voor een selectiedag in Zaventem.
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