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 Vacature 
Coördinator alpijns skiën 

Sneeuwsport Vlaanderen vzw is een door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde federatie. Ons doel is om de sneeuwsport 
in België te promoten en ondersteuning te bieden aan onze clubs en leden. 
 
Onze activiteiten vallen onder volgende steunpilaren: 

• Sportpromotie, van recreatief tot competitief sporten; 
• Clubondersteuning en jeugdsport; 
• Opleidingen; 
• Topsport. 

 
 

Takenpakket 

Je takenpakket als coördinator alpijns skiën is bijzonder gevarieerd: 
• je ontwikkelt en onderhoudt een nieuw concept ‘van jonge sporter tot topsporter’ binnen de disciplines van het alpijns 

skiën en rapporteert aan de technisch directeur topsport; 
• je volgt met jouw expertise en de ondersteuning van de bestuursgroepen alpijns skiën en topsport een actieplan 

nauwgezet op om de toekomst van het competitief alpijns skiën vorm te geven en rapporteert aan de algmeen 
coördinator en technisch directeur topsport;  

• daarbij steun je op de decretale principes en methodieken vanuit Sport Vlaanderen; 
• je houdt rekening met een zeer uitdagend budget om op een zo efficiënte en effectieve manier vooruitgang te boeken in 

het alpijns skiën inzake promotie, events, wedstrijden, talentdetectie en -ontwikkeling;  
• je communiceert intern met de desbetreffende bestuursgroepen en focusgroepen en extern met de specifieke 

stakeholders; 
• je zet kracht bij de verdere uitbouw van de Skicup van Vlaanderen; 
• je begeleidt zo accuraat mogelijk de competitieve skiclubs en de beloftevolle jongeren met hun vragen en noden; 
• je zorgt voor een correcte administratieve opvolging van jouw acties. 

 

Vereisten/competenties 

• Samenwerking, vertrouwen, kwaliteit, betrokkenheid en communicatie zijn waarden waarin jij je helemaal kan vinden; 
• een academisch werk- en denkniveau, toepasselijke diploma’s hoger onderwijs hebben de voorkeur (of gelijkwaardig 

door ervaring in de sportsector); 
• uitgebreide kennis en ervaring inzake sportcoaching en sportmanagementbeleid; 
• sporttechnische kennis van de skisport en/of erkende VTS diploma’s zijn een plus; 
• ervaring met het uitwerken van trainingsschema’s en ontwikkelingslijnen; 
• goede kennis van de internationale reglementen en klassementen; 
• een positieve en motiverende instelling; 
• kennis van Office 365; 
• een sterk verantwoordelijkheidsgevoel; 
• de nodige communicatieve vaardigheden;  
• een flexibele en stressbestendige attitude; 
• een rijbewijs B; 
• kennis van het Vlaamse sportlandschap is een plus; 
• beschikbaar tijdens de sneeuwgerelateerde schoolvakanties; 
• een enthousiaste houding en veel zin om actief mee te werken om onze missie en visie uit te dragen; 
• zin om als teamplayer aan de slag te gaan; 
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Aanbod 

Naast een plaats in een dynamisch team, gehuisvest in Berchem, bieden we jou: 
• een voltijds contract van bepaalde duur (twee jaar, met optie tot verlenging); 
• verloning volgens loonbarema’s sportfederaties PC 329.01 (B niveau); 
• maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer en gsm-abonnement; 
• mogelijkheid tot telewerken; 
• een flexibel uurrooster. 

 
Indiensttreding: overeen te komen. 
 

Solliciteren 

Bezorg ons je motivatiebrief en CV, via vacature@sneeuwsport.vlaanderen. 
 
Heb je vragen? Contacteer ons via bovenstaand e-mailadres of telefonisch op 0498 97 17 00. 
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