
Je hebt een gevarieerd takenpakket met administratieve en organisatorische taken.
Je bent verantwoordelijk voor de sportkampen, waarbij jij deze van A tot Z ondersteunt en opvolgt.
Je volgt de hervorming van de brevettenwerking op. Je neemt het voortouw in het organiseren van de
werkgroepen, de administratieve uitwerking en het uitvoeren van de eerste praktijktesten.
Je rapporteert aan je teamleader en werkt nauw samen met deze.
Je bent het eerste aanspreekpunt van onze clubs die sportkampen organiseren, alsook van de
lesgevers die deze sportkampen begeleiden en van de ouders van de deelnemers. Dagelijks
beantwoord je dus talrijke mails en telefoons.
De praktische uitwerking van de sportkampen behoort tot jouw taken (opvolging inschrijvingen,
programma, betalingen…).
Je bent flexibel en sporadische avond- en/of weekendwerk vormen geen probleem. 

VACATURE
MEDEWERKER SPORTKAMPEN EN BREVETTEN 

JE FUNCTIE

Je bent in het bezit van minstens een diploma hoger onderwijs van 1 cyclus (A1, graduaat, bachelor).
Je kan autonoom werken binnen een team.
Je legt vlot contacten en kan Paardensport Vlaanderen op een professionele wijze vertegenwoordigen
bij clubs en lesgevers. Bovendien beantwoord je met een lach vragen van ouders van deelnemers van
de sportkampen.
Je Nederlands is vlekkeloos en je hebt een vlotte en correcte schrijfstijl.
Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, maar kan snel schakelen wanneer nodig.
Je kan je werk goed organiseren en deadlines haal je met gemak.
Oplossingen bedenk je steeds met de klant in het achterhoofd.
Je hebt een zeer goede kennis van MS Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint).
Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

JE PROFIEL

Ben je op zoek naar een gevarieerde en uitdagende job binnen een dynamische sportfederatie ?
Ben je administratief zeer vaardig? Heb je affiniteit met sportkampen voor kinderen en jeugd?

Dan ben jij de persoon om ons team tijdelijk te versterken!
Paardensport Vlaanderen is op zoek naar een tijdelijke administratieve medewerker
sportkampen voor een voltijds contract van bepaalde duur (eind mei tot begin november).

Affiniteit met de paardensport en de werking van sportkampen.

PLUSPUNTEN

(CONTRACT BEPAALDE DUUR)



INTERESSE?

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

ONS AANBOD
Een aangename werksfeer met een jong, sportief en dynamisch team.
Een voltijds contract van bepaalde duur (eind mei – begin november).
Een marktconform salaris.
Plaats van tewerkstelling is Merelbeke.
Op geregelde tijdstippen fijne activiteiten, georganiseerd door ons intern feestcomité!

Bezorg ons je cv en motivatiebrief vóór 8/03/2023.

Via mail:            Ellen.Dekeukeleire@paardensport.vlaanderen 
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