MEDEWERKER PLANNING EN COMMUNICATIE
VLAAMS SPORTTRIBUNAAL
Halftijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur

Kom jij het VST versterken?
De vzw Vlaams Sporttribunaal (VST) is een tuchtrechtbank actief in de sportsector. De organisatie is
gegroeid uit het vroegere Vlaams Doping Tribunaal en is momenteel bevoegd voor de sanctionering
van grensoverschrijdend gedrag en doping in de sport. Het VST telt momenteel één werknemer (de
secretaris-generaal) en zoekt een gepassioneerde collega om de werking van het tuchtorgaan
administratief, communicatief en planmatig te ondersteunen.

Jobinhoud
-

Je legt afspraken, verhoren en zittingen met partijen en rechters vast
Je volgt dossiers op vanaf de indiening van de klacht tot de bekendmaking van de beslissing
Je verwerkt aanvragen tot lidmaatschap
Je beantwoordt praktische vragen van sportfederaties, partijen en rechters
Je werkt mee aan de gegevensverzameling voor de rapportering over onze werking
Je ondersteunt de werking van de vzw
Je werkt mee aan de externe communicatie over onze werking
Je staat in voor het ontwikkelen van een nieuwe website met een externe partner en zorgt
ervoor dat ze up to date blijft
Je werkt onder begeleiding van de Secretaris-Generaal
Je werkt nauw samen met de penningmeester en bezorgt hem de nodige financiële informatie

Jouw profiel
-

Je bent in het bezit van een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring
Je bent discreet en stelt je empathisch op bij contact met slachtoffers en daders
Je werkt nauwkeurig, bent planmatig sterk en zeer goed georganiseerd
Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin
Je hebt een goed oog voor de verbetering van bestaande processen
Je bent praktisch ingesteld en oplossingsgericht
Je bent klantvriendelijk en communicatief
Je bent flexibel en leergierig
Je kan vlot overweg met het MS Office pakket
Je bent gemotiveerd om bij te dragen aan een gezond en veilig sportklimaat in Vlaanderen
Je hebt interesse in sport en de sportsector
Ervaring met het uitwerken van een website is een plus
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Ons aanbod
-

Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief
Tewerkstelling binnen een klein, dynamisch en gedreven team
Een halftijdse aanstelling voor onbepaalde duur
Je kan rekenen op een aantrekkelijke mix van loon op niveau B, extralegale voordelen en
flexibele werkomstandigheden
Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer
Een werkplaats in Gent (Huis van de Sport)

Het VST wil de samenleving, waarvoor zij zich inzet, zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten
worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten, talenten en vaardigheden, ongeacht geslacht,
afkomst, handicap, geaardheid,…

Interesse?
-

Bezorg
je
CV
en
motivatiebrief
tegen
ten
laatste
28/02/2022
aan
cedric@vlaamssporttribunaal.be met onderwerp ‘Sollicitatie VST’.
Twijfel je of jouw profiel past binnen de job? Wens je meer info over de jobinhoud? Contacteer
Cedric Vanleenhove: cedric@vlaamssporttribunaal.be of 0456 33 31 77.
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