Vacature Projectmedewerker Multisport
Organisatie
Fros Multisport Vlaanderen vzw
Coveliersgebouw
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 Berchem
Job omschrijving
Fros biedt een functie aan in één van de grootste recreatieve multisportfederaties in Vlaanderen, die meer
dan 80000 leden telt en reeds meer dan 30 jaar actief is. Fros is dé Vlaamse multisportfederatie waar je
als club/sporter grenzen verlegt en kan genieten van een persoonlijke aanpak die volledig inspeelt op
jouw wensen en noden. We geloven in een actieve, duurzame en levenslange sportbeleving en helpen
sporters en clubs waar nodig.
Het staat buiten kijf: de motorische ontwikkeling van een kind is ontzettend belangrijk! Kleuters en
kinderen moeten veelzijdig kunnen bewegen: van kleutergym tot voetbalschool, van omnisport tot
zwemlessen, van eenmalige activiteiten tot multisport lessenreeksen of sportkampen. Daar zijn wij bij
Fros alvast rotsvast van overtuigd. Het is dan ook met die reden dat we samen met experts initiatieven
lanceren om het draagvlak te vergroten en aanbieders met een hart voor multisport nog beter te kunnen
ondersteunen.
De uitwerking van “multisport” is één van de kerntaken van de nieuwe projectmedewerker. Daarnaast is
ook een belangrijke rol weggelegd binnen andere projecten zoals: communicatie en marketing, gezond
en ethisch sporten, sportclubondersteuning, kansengroepen, organisatie van opleidingen en
bijscholingen, … .
Deze functie houdt o.a. onderstaande taken in.
Rollen en taken
• Je werkt mee aan een ambitieus project om “multisport” verder uit te bouwen binnen Fros. Je
werkt de beleidsdoelstellingen uit in de praktijk en gaat op zoek naar kansen en opportuniteiten.
https://fros.be/multisport/
• Communicatie en marketing: uitvoerende rol in samenwerking met de verantwoordelijke voor
communicatie en marketing. Je creëert content voor de social media (Facebook, Instagram,
LinkedIn) en website van Fros.
• Gezond en Ethisch sporten: uitwerken en opvolgen van de beleidsdoelstellingen. Organiseren
van opleidingen/bijscholingen en opvolging van eventuele meldingen (grensoverschrijdend
gedrag) samen met de federatie-API.
https://fros.be/over-ons/ethisch-sporten/ - https://fros.be/over-ons/gezond-sporten/
• Sportclubondersteuning: als Fros coach ben je het aanspreekpunt van sportclubs of koepels.
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Verwachtingen
Diploma

Taalkennis
Kwaliteiten

Hoger secundair onderwijs (denkniveau bachelor), met voorkeur voor een
relevante bacheloropleiding: Sportmanagement, Sport en Bewegen,
Communicatie en/of (sport)marketing … of andere relevante opleidingen en
ervaring.
Je hebt een vlotte pen en communiceert op een aanstekelijke én vooral correcte
manier in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
We zoeken een flexibel en punctueel persoon, die zelfstandig kan werken maar
zeker ook een teamspeler is.
Kerncompetenties:
- Sociaal en hartelijk met een positieve energie
- Sterk en assertief in communicatie en besluitvorming
- Stressbestendig en oplossingsgericht, ook in drukke periodes
- Aandacht voor details, je werkt graag planmatig en gestructureerd
- Flexibel, toegewijd en betrouwbaar: op efficiënte wijze (mee) werken aan
een gezamenlijk resultaat
- Je bent leergierig en werkt op een ambitieuze en energieke manier om
doelstellingen te behalen of te overstijgen

Ervaring

Goede kennis van Office (Word, Excel, … ) en Outlook. Ervaring/expertise in het
(professioneel) gebruik van social media (Facebook, Instagram, LinkedIn).
Ervaring met Canva, Photoshop, Later etc. is een meerwaarde maar geen
vereiste.
Kennis van het sportlandschap (clubwerking/federaties) en ervaring in de
sportsector is mooi meegenomen.
Je bezit een rijbewijs B.

Job info
We bieden een voltijds contract aan van onbepaalde duur met mogelijkheid tot telewerk (2 dagen per
week). Indiensttreding mogelijk vanaf 1 juli 2022. Marktconforme verloning met recht op
maaltijdcheques, fietsvergoeding/volledige terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en
een groepsverzekering.
Plaats tewerkstelling: Gent of Antwerpen
- Gent: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, Gent
- Antwerpen: Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 Berchem
Solliciteren kan door je kandidatuur met bijhorende motivatiebrief en CV vóór 30/06 te bezorgen aan
Jurgen Dewulf, Team Manager, jurgen.dewulf@fros.be.
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