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Vacature Trainer Intensive Rookie Program 
 
 
Bedrijfsomschrijving 
Sneeuwsport Vlaanderen is de door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde unisportfederatie die zich richt op 
ski en snowboard. Samen met de clubs willen wij de motor zijn om de sneeuwsporten in Vlaanderen te promoten en 
te ondersteunen. Vanuit een betrokken relatie met onze partners gaan wij op zoek naar kwalitatieve en innovatieve 
oplossingen die toelaten het snowboarden en het skiën te promoten en de sneeuwsporten communities te versterken 
en te doen groeien.  

Een belangrijke schakel in de werking van Sneeuwsport Vlaanderen is de topsportwerking Snowboard. Deze werking 
reikt veel breder dan enkel de topsporters die op het allerhoogste niveau acteren. Wij zien het als onze taak de hele 
snowboardcommunity in Vlaanderen aan te spreken, zo veel mogelijk kinderen het plezier van het snowboarden te 
leren kennen, hen naar de clubs te begeleiden om hun talenten te ontwikkelen en vandaaruit misschien wel helemaal 
door te laten groeien in een topsporttraject. 

 

Functiebeschrijving 
Sneeuwsport Vlaanderen is op zoek naar een geëngageerde trainer voor haar talentdetectieprogramma. Je bent een 
deel van de hele trainingsstaf en bent sterk betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van het ideale traject om jonge 
talentvolle snowboarders mee te begeleiden naar de wereldtop van het snowboarden. 

 Je takenpakket bestaat uit: 

• het opstellen en uitwerken van een jaarplanning voor de rookiewerking in overeenstemming met de visie van 
Sneeuwsport Vlaanderen; 

• het geven van trainingen aan de rookies. Daarbij horen: 

o 1 training van het IRP per week op de verschillende thuispistes van de rookies, in nauwe 
samenwerking met de clubs;  

o training voor het IRP gedurende 1 volledige weekenddag op de dryslope in Genk, eventueel in 
combinatie met trampolinetrainingen en/of trainingen in Snow Valley of Landgraaf; 

o De binnenlandse meerdaagse rookie camps op de dryslope , eventueel in combinatie met 
trampolinetrainingen en/of trainingen in Snow Valley of Landgraaf; 

o De buitenlandse rookie camps van het rookie en IRP programma; 

• begeleiding en coaching van de rookies tijdens wedstrijden in het buitenland; 

• de organisatie van de de binnen- en buitenlandse rookie camps; 

• de opvolging van de rookies in het atletenvolgsysteem en in hun traject richting het 
talentontwikkelingsprogramma (de topsportschool); 
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• opvolging van de administratie en boekhouding rondom het rookieprogramma; 

• communicatie, begeleiding en opvolging van de clubs en haar trainers met als doel de kennis opgebouwd in 
de snowboardwerking van Sneeuwsport Vlaanderen maximaal door te geven aan de clubs. 

 

Profiel 
Je hebt: 

• Een diploma instructeur B of trainer A snowboard; 

• Minimum 3 jaar ervaring met het geven van snowboardtrainingen; 

• Bij voorkeur een pedagogisch-didactische kwalificatie (niet noodzakelijk); 

• Een passie voor freestyle snowboarden; 

• Een open mindset om binnen een high performance cultuur aan de ontwikkeling van jonge talentvolle 
snowboarders te werken. 

• een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;  

• geen probleem om in nauw overleg te werken met de collega-trainers;  

• de nodige communicatievaardigheden;  

• een flexibele en stressbestendige attitude;  

• een rijbewijs B;  

• een basiskennis Frans/Engels/Duits is leuk meegenomen;  

• een goede kennis van hedendaagse softwarepakketten (MS Office, beeldverwerkingssoftware,…); 

• een enthousiaste houding en wenst actief mee te werken om de waarden en de missie van Sneeuwsport 
Vlaanderen en de topsportwerking mee uit te dragen;  

• zin om als teamplayer aan de slag te gaan met een grote betrokkenheid bij de sneeuwsporten, en een passie 
om de dingen goed te doen. 

 

Wat hebben wij jou te bieden? 
• Verloning: 

o een halftijds contract van onbepaalde duur met 

§ verloning volgens loonbarema’s sportfederaties PC 329.01 

§ maaltijdcheques en vergoeding woon-werkverkeer; 
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o  Of een halftijds contract als freelance trainer (Zelfstandig bijberoep) 

• een plaats in een dynamisch en gepassionneerd team;  

• een flexibel uurrooster. 

• Indiensttreding: januari 2020 
 

Hoe solliciteren? 
Bezorg ons voor 1 december 2019 je motivatiebrief, CV en een korte video waarin je jezelf voorstelt, via e-mail: 
stijn@sneeuwsport.vlaanderen 

 
Heb je vragen?  
Contacteer ons via bovenstaand e-mailadres of telefonisch 0497 35 70 44.  

 

 


