
Ben je op zoek naar een fijne uitdaging binnen een jonge en dynamische organisatie? Heb je een
passie voor de paardensport, dan hebben wij een flexibel aanbod voor jou! 

Dan is deze functie misschien wel iets voor jou …
Paardensport Vlaanderen vzw is op zoek naar een freelance medewerker (m/v/x), met opstart
vanaf juli 2021.

Je werkt in teamverband met de andere sportieve medewerkers en je hebt eveneens een
gevarieerd takenpakket met administratieve taken:

Je biedt ondersteuning bij de opvolging van een sporttechnische discipline
Je bent een aanspreekpunt van onze sportbeoefenaars, organisatoren...
Je zal worden ingezet binnen de discipline jumping
Je kan je op maandag, dinsdag en woensdag vrijmaken, bij voorkeur tijdens de kantooruren
(bespreekbaar). Ben je ook of enkel beschikbaar tijdens de weekends (vanaf donderdag of
vrijdag)? Ook dan kan je zeker je kandidatuur indienen!

VACATURE 
FREELANCE MEDEWERKER (M/V/X)

Heb je zin om ons administratief te ondersteunen in onze competitie en ben je geboeid door de
jumpingdiscipline ?

JOUW FUNCTIE

JOUW PROFIEL

Administratief sterk
Positieve en constructieve ingesteldheid
Je stelt het organisatiebelang  voorop
Teamplayer: je kan autonoom werken binnen een team
Klant- en servicegericht: je legt vlot contacten en kan onze organisatie op een professionele wijze
vertegenwoordigen
Computervaardigheden en softwarekennis: goede kennis van MS Office
Analytische ingesteldheid: je kan goed met cijfers overweg en je kan werken met Excel
Planmatige instelling: je kan goed om met korte deadlines en druk
Verantwoordelijkheidszin
Talenkennis: je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede basiskennis van het
Frans en Engels
B-Rijbewijs
Zelfstandig statuut (in bij- of hoofdberoep)



PLUSPUNTEN
Kennis van de discipline jumping is een plus

ONS AANBOD
Een administratief takenpakket binnen een jong en dynamisch team
Een aangename werksfeer
Correcte verloning
Opdracht start zo snel mogelijk en bij voorkeur vanaf juli 2021
Een leuk team met veel drive in een flexibele werkomgeving
Plaats van tewerkstelling is Merelbeke of thuis

MEER INFO & SOLLICITEREN

Bezorg ons je motivatiebrief, cv en een foto vóór 20/06/2021  – 24u.

Per post

9820 Merelbeke

Paardensport Vlaanderen vzw
t.a.v. Aline Kennof
Jozef Hebbelynckstraat 2

Via mail aline.kennof@paardensport.vlaanderen

Voor meer informatie over Paardensport Vlaanderen, bezoek onze website
www.paardensport.vlaanderen


