VACATURE MEDEWERKER CLUBWERKING (M/V/X)
Ben je op zoek naar een gevarieerde en uitdagende job binnen een groeiende en dynamische
sportfederatie ? Weet je van aanpakken op het terrein en ben je administratief vaardig?
Dan is deze job misschien wel iets voor jou …
De Vlaamse Liga Paardensport vzw (VLP) is op zoek naar een medewerker clubwerking (m/v/x)
voor onmiddellijke indiensttreding.

Jouw functie
Je hebt een gevarieerd takenpakket met administratieve en organisatorische taken.
Je bent autonoom verantwoordelijk voor de VLP-clubwerking, waarbij jij deze van A tot Z
ondersteunt en opvolgt.
Je biedt inhoudelijke ondersteuning aan de directie bij het uitstippelen van het algemeen VLPbeleid.
Samen met de commissie clubwerking werk je een vernieuwend clubbeleid uit, aangepast aan
de vragen en de noden van onze VLP-clubs.
Je bent het eerste aanspreekpunt van onze 630 VLP-clubs.
Je organiseert evenementen voor onze VLP-clubs, zoals de Dré-route, de Dré-show en de Drédag.
Je beheert het project ‘Jeugdsport’, welk onze VLP-clubs toelaat om investeringen te doen in
functie van een verbetering van hun clubwerking.
Je rapporteert aan de directie.
· Je bent flexibel en sporadische avond- en/of weekendwerk vormen geen probleem.

Jouw profiel
Opleiding en ervaring - Minstens hoger onderwijs van 1 cyclus met volledig leerplan (A1,
graduaat, bachelor).
Positieve en constructieve ingesteldheid – Je zoekt voortdurend naar verbetering
Je stelt het organisatiebelang voorop
Teamplayer - Je kan autonoom werken binnen een team / wij-cultuur.
Creativiteit – je bedenkt originele ideeën, oplossingen en methoden.
Talenkennis - Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een basiskennis van het
Frans.
Klant- en servicegericht - Je legt vlot contacten en kan VLP op een professionele wijze
vertegenwoordigen. Klantvriendelijkheid is een natuurlijke eigenschap.
Planmatige instelling - Planningen leef je nauwgezet na en strakke deadlines haal je met
gemak.
Pro-activiteit en autonomie - Je neemt graag initiatief en denkt probleem-oplossend. Zie je
iets dat beter kan? Hou je dan niet in om je idee te lanceren.
Verantwoordelijkheidszin
Oog voor detail - Je werkt zeer punctueel. Het eindresultaat moet zo perfect mogelijk zijn.
Softwarekennis - Goede kennis van MS Office.
B-Rijbewijs

Plusplunten
Affiniteit met de paardensport en de werking van sportclubs.
Een eerste werkervaring is een pluspunt

Ons aanbod
Een divers takenpakket binnen een jong en dynamisch team.
Een aangename werksfeer.
Een voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.
Een mooie verloning.
Een leuk team met veel drive in een flexibele werkomgeving.
Plaats van tewerkstelling is Merelbeke.

Meer info en solliciteren
Bezorg ons je motivatiebrief, cv en een foto vóór 21/07/2019.
Per post:

Vlaamse Liga Paardensport vzw
t.a.v. Inge Vandael
Jozef Hebbelynckstraat 2
9820 Merelbeke

Via mail:

inge@vlp.be

Voor meer informatie over de Vlaamse Liga Paardensport, bezoek onze website www.vlp.be.
“VLP is in Vlaanderen de enige door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde
paardensportfederatie en is met meer dan 38.500 leden en meer dan 600 clubs over 5
provincies tevens de grootste paardensportfederatie in Vlaanderen. Naast de drie Olympische
disciplines dressuur, eventing en jumping vallen ook de disciplines endurance, horseball,
mennen, para-equestrian, reining en voltige en TREC onder de werking van VLP. Daarnaast
zorgt VLP ook voor een recreatief aanbod met onder andere de brevettenwerking, opleidingen
en VLP-sportkampen.”

