TIJDELIJKE VACATURE - Coördinator Sport en Bewegen (junior) - To Walk Again vzw

To Walk Again is een kleinschalige vzw met grote ambities op het vlak van sporten, bewegen en
revalideren voor volwassenen en kinderen met een fysieke beperking.
Naast onze unieke positie als inclusieve aanbieder van sportactiviteiten zijn we voorloper in
gangrevalidatie via staprobots en andere innovatieve, hoogtechnologische revalidatietherapieën.
To Walk Again is een koploper en wil met deze unieke voorsprongpositie steeds een stapje voor
blijven. Sport en beweging draagt bij tot fijne, actieve dagen.

Wil je mee werken en deel zijn van een innovatieve en warme organisatie.
Is het je passie om actieve evenementen, on wheelsdagen en kampen op een creatieve, efficiënte,
uitdagende doch laagdrempelige manier uit te bouwen, te plannen, te organiseren en te evalueren.
Krijg je energie van koploper te zijn en te blijven.
Kan je mensen verbinden door ontmoeting en gebruik van sociale media.
Houd je ervan om als gepassioneerd teamplayer samen met de collega’s, leden en sympathisanten,
het verschil te maken.
Ben je een krak in plannen, organiseren en communiceren met monitoren, partners en deelnemers
Ga je voor oplossingen en resultaten, kan je budgetten opmaken en ben je
onderhandelingsbekwaam.
Leg je snel verbanden en ben je analytisch-creatief.
Geloof je in de kracht van samenwerking en co-creatie met sporters, vrijwilligers, ambassadeurs en
sympathisanten en wil je hierbij de algemene doelen van de organisatie mee ondersteunen.
Wil je maximaal en optimaal project- en innovatiesubsidies opzoeken, fundraisingsinitiatieven
ondersteunen en deze optimaal gebruiken.
Ben je betrokken bij en voel je een bijzondere interesse in de uitdagingen voor personen met een
fysieke beperking.
Heb je minimaal een bachelordiploma met de nodige relevantie in het domein van sport en beweging
en wil je hier een verdere professionele carrière in uitbouwen.
Dan zijn we op zoek naar jou!

Talenten
Positief ingesteld ; Gedreven en gepassioneerd door initiatief ; Sporters, monitoren, vrijwilligers en
deelnemers begeleiden ; Activiteiten plannen, organiseren en opvolgen ; Creatief en verbindend
werken ; Teamplayer ; Empathie ; Oplossingsgericht ; Sterk communicatief zowel mondeling als
schriftelijk ; Projectmatig werken ; Sociaalvoelend met een sterk netwerk ; Het verschil willen maken.

Taakomschrijving
▪

Uitvoeren van een gezond en ambitieus sport- en bewegingsplan in samenwerking met het
hele team.

▪

Het mee concreet en duurzaam vormgeven van de verschillende sportevenementen, onwheelsdagen, sportacademie en de fitness.

▪

Het plannen en organiseren van sportvakanties, sportdagen en kampen. Hierbij wordt het
programma van naaldje tot draadje uitgewerkt, gepland en georganiseerd. Monitoren en
deelnemers worden steeds goed geïnformeerd en geënthousiasmeerd.

▪

Mee uitbouwen en verder werken aan de community-werking van To Walk Again en haar
drijvende en verbindende kracht.

▪

Alle mogelijkheden creëren en benutten om van het unieke concept van To Walk Again een
duurzaam systeem te maken.

▪

Het ombuigen van moeilijkheden in slimme mogelijkheden. Het dialogerend uitbouwen van
het TWA netwerk.

▪

Kennis ontwikkelen op vlak van alle mogelijke subsidiekanalen en innovatiemiddelen.
Subsidiedossiers opmaken, opvolgen en evalueren. Fundraisingsinitiatieven van sporters en
sympathisanten aanmoedigen en ondersteunen.

▪

Het analyseren en evalueren van de resultaten en het uittekenen van verbeter- en
optimalisatietrajecten.

▪

De Coördinator Sport en Bewegen (junior) rapporteert aan de directeur.

▪

En creëert verbindend meerwaarde.

Aanbod
We bieden je als lid van het enthousiaste team een voltijdse job van bepaalde duur aan. We opteren
voor een start mid juni tot 31 januari 2020. Een deel van het contract kan als jobstudent. De
verloning wordt ingeschaald als startersprofiel binnen PC 329.01 – barema B1c.

Sollicitatie procedure
Gelieve te solliciteren vóór 20 mei 2019 tav Heidi Gillemot via mail: els.peeters@towalkagain.be.
Voor meer informatie kan je terecht bij Heidi Gillemot (0477 67 77 05).

