Vacature: Coördinator Sporty zwemschool
Wie zijn wij

Sporty heeft als doel zoveel mogelijk kinderen en volwassenen te laten bewegen en dit in al zijn vormen.
Hiervoor hebben we bij Sporty verschillende onderdelen waarin we onze doelstelling willen waarmaken.
Enerzijds hebben we een vakantiewerking waar elk jaar 10.000 kinderen deelnemen aan onze kampen en een
schitterende tijd beleven.
Anderzijds hebben een aanbod van sportactiviteiten tijdens het schooljaar waar we wekelijks 2800 sporters in
beweging zetten. Badminton, zwemmen, voetbal, dans, multimove, … . Een brede waaier aan recreatieve sporten
voor jong en oud. Dit alles leiden we in goede banen met een team van 15 medewerkers. Wil jij deel uitmaken
van dit team en meewerken in de grootste omnisportclub van Vlaanderen?
Wij zijn op zoek naar een coördinator voor onze grootste afdeling, nl. de Sporty zwemschool.
Op jaarbasis zwemmen er elke week 1500 kinderen in verschillende zwembaden in en rond Leuven. We leren ze
zwemmen volgens een duidelijk vooropgestelde leerlijn.

Wat houdt de functie in?

We verwachten dat u lesgevers/monitoren zoekt en aanneemt . Ook de pedagogische/didactische
begeleiding en opleiding van de zwemlesgevers/monitoren behoort tot uw takenpakket. In hoofdzaak zal het
bewaren van de zwemtechnische kwaliteit van onze zwemschool uw grootste bekommernis worden.
Daarnaast zal uw taak bestaan uit het organiseren en coördineren van een goed uitgebouwde zwemschool,
organiseren van bijscholingen en helpen bij het administratief werk m.b.t. de Sporty zwemschool.

Gezocht profiel:
•

Je bent een flexibele en enthousiaste collega die in het bezit is van een bachelor- of
masterdiploma lichamelijke opvoeding OF je bezit minimum initiator zwemmen van de Vlaamse
Trainerschool.

•

Je hebt zwemtechnische achtergrond. Ervaring in de zwemwereld is een PLUS!

•

Je bent een teamplayer die niet bang is om fouten te maken en je houdt van uitdagingen.

•

Je bent jong van geest, actief en bezit een vlieg-erin mentaliteit.

•

Initiatief nemen, creatief zijn en oog voor details hebben zijn je niet vreemd.

•

Je beschikt over leidinggevende capaciteiten, goede communicatievaardigheden en
organisatorisch talent.

•

Je bent zelfstandig, stressbestendig en kan vlot problemen oplossen.

•

Het bezitten van een groot verantwoordelijkheidsgevoel is noodzakelijk.

•

Je bezit een rijbewijs B.

•

Administratief werk schrikt je niet af.

•

Vlotte kennis van Officepakket.

•

Bereid tot weekend- en avondwerk.

Hoe ziet jouw team eruit?

Je wordt deel van een jong en dynamisch team van 15 Sporty collega’s. Daarnaast zal je de leiding geven over
een 40-tal freelance Sporty monitoren.

Hoe brengen we jou in beweging?
•

Contract onbepaalde duur 19u/week

•

Verloning volgens bachelorbarema (PC 329.10 B1c)

•

20 vakantiedagen

•

Flexibele uren

•

Tof, jong team met aangename werksfeer

•

Start: zo snel als mogelijk

Plaats van tewerkstelling:
Ernest Solvaystraat 2
3010 Kessel-Lo

Solliciteren:

Voor 30 januari 2022
via mail steffi@sportyvzw.be

