
Je hebt een gevarieerd takenpakket met administratieve en organisatorische taken.
Je bent verantwoordelijk voor de disciplines horseball en mennen, waarbij jij deze vorm geeft,
coördineert, ondersteunt en opvolgt samen met de sportieve commissies.
Je bent verantwoordelijk voor het domein licenties, waarbij jij instaat voor een efficiënt beleid en
de dagdagelijkse opvolging. 
Je biedt inhoudelijke ondersteuning en rapporteert aan je teamleader.
Je bent het eerste aanspreekpunt van onze sportbeoefenaars, organisatoren, commissieleden etc
voor de respectievelijke disciplines. 

VACATURE
MEDEWERKER TEAM COMPETITIE (V/X/M)

JE FUNCTIE

Opleiding en ervaring - Je bent in het bezit van minstens een bachelordiploma. 
Positieve en constructieve ingesteldheid – Je zoekt voortdurend naar verbetering en stelt het
organisatiebelang voorop.
Je bent de verbindende schakel tussen de verschillende groepen binnen de discipline: commissies,
sporters, officials…
Teamplayer – Je kan autonoom werken binnen een team / wij-cultuur.
Talenkennis – Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een basiskennis van Frans en
Engels.
Je werkt van nature klantgericht en legt vlot contacten. Je vertegenwoordigt Paardensport
Vlaanderen op een professionele manier. 
Je werkt proactief en planmatig – Je neemt graag initiatief en denkt probleemoplossend mee. Je
kan een groter geheel in een plan van aanpak gieten.
Je bent verantwoordelijk en werkt nauwkeurig. Strakke deadlines halen vormt voor jou geen
probleem. Je kan snel schakelen wanneer nodig.
Softwarekennis – Je hebt een goede kennis van hedendaagse softwarepakketten (MS Office,
Teams).
Je bent in het bezit van minstens een B-rijbewijs.
Je hebt affiniteit met de paardensport. Kennis van de disciplines horseball en/of mennen is een
pluspunt. 
Je bent flexibel en sporadisch avond- en/of weekendwerk vormt geen probleem. (gemiddeld 3x per
maand)

JE PROFIEL

Dan is deze job misschien wel iets voor jou …
Paardensport Vlaanderen vzw is op zoek naar een medewerker om ons team competitie te
versterken, dit met onmiddellijke indiensttreding.

Ben je op zoek naar een gevarieerde en uitdagende job? Ben je geboeid door de paardensport en
administratief zeer vaardig? Heb je een sterke persoonlijkheid en weet je van aanpakken?



MEER INFO & SOLLICITEREN
Bezorg ons je motivatiebrief en cv voor 10/08/2022 (24u) via mail aan
aline.kennof@paardensport.vlaanderen.

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

VACATURE
MEDEWERKER TEAM COMPETITIE (V/X/M)

ONS AANBOD
Een divers takenpakket binnen een jong en dynamisch team.
Een aangename werksfeer en omgeving met een jong, sportief en dynamisch team.
Een voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.
Een marktconform salaris met voordelen zoals maaltijdcheques en een 13e maand.
Plaats van tewerkstelling is Merelbeke met mogelijkheid tot thuiswerk na een inloopperiode.
Op geregelde tijdstippen fijne activiteiten, georganiseerd door ons intern feestcomité!
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