De Vlaamse Atletiekliga (VAL) vertegenwoordigt 90 clubs en 35.000 leden. De Federatie
organiseert de atletieksport in Vlaanderen met een recreatief en competitief aanbod. Een
belangrijke taak is de organisatie en ondersteuning van topsport, gesubsidieerd door Sport
Vlaanderen.
De kerntaak van de technische directie van de Vlaamse Atletiekliga is de selectie, de
begeleiding, de voorbereiding en de deelname van de topatleten aan de internationale
kampioenschappen, de uitbouw van de topsportschool, de regionale werking en 2 high
performance centra.
De Vlaamse Atletiekliga heeft besloten de technische directie te versterken met een (M/V)

TOPSPORTCOÖRDINATOR

JE ROL
Je belangrijkste doelstelling is de voorbereiding en de uitvoering van het topsportbeleid van
de Vlaamse Atletiekliga, je rapporteert daarvoor aan de Algemeen Directeur.
Je stuurt daarbij een team aan van 4 deeltijdse kwaliteitsmanagers voor de disciplinegroepen
sprint/horden, springen/meerkamp, midden- en lange afstand en werpen en de
verantwoordelijke voor de -18 werking.
Je bent de lijnmanager van de professionele trainers van de Federatie en het aanspreekpunt
voor alle elite-atleten en hun trainers.
Je vertaalt de visie van het topsportbeleid van de Federatie in plannen en operationele
objectieven, formuleert adviezen, ontwikkelt initiatieven teneinde een bijdrage te leveren
tot de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het topsportbeleid teneinde een
kader te creëren dat de atleten toelaat op het hoogste niveau te presteren.
Je onderhoudt de relatie met de verschillende actoren in het werkveld en met de
subsidiërende partners.
Je werkt samen met de collega’s van de Franstalige liga.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:
•

Zorgen voor een optimale organisatie van de topsportpiramide.

•

Alle personeelsleden in domein topsport - vanaf talentdetectie tot elite – coördineren.

•

Samen met de kwaliteitsmanagers de topsport- en talentontwikkeling evalueren en
aansturen.

•

Met de opleidingsverantwoordelijken samenwerken inzake vorming en opleiding van het
trainerskader.

•

Volgens de principes beschreven in het topsportbeleid handelen.

•

De relatie met de overheid, het bestuur van de federatie en het werkveld intensief
onderhouden.

•

Het vierjaarlijks beleidsplan en het jaarlijks actieplan inzake een integraal
topsportbeleid voorbereiden en de topsportbegroting in samenwerking met de financiële
cel opstellen.

•

De omkadering van elke elite-atleet coördineren.

•

De logistiek voor internationale kampioenschappen coördineren.

JE PROFIEL
•

Je hebt een academische achtergrond en bezit een VTS trainer A-diploma (of
gelijkstelling).

•

Je bent drietalig NL/FR/E, kennis van het Duits is een pluspunt.

•

Je hebt een bewezen staat van dienst waaruit je technische topsport kennis blijkt, en je
bent zeer vertrouwd met de Belgische/internationale topsport omgeving.

•

Je hebt een duidelijk, breed en diep inzicht in de verschillende aspecten die sporttopprestaties op het hoogste competitieniveau beïnvloeden.

•

Je hebt een grondig inzicht in de complexiteit van de Vlaams/Belgische sportcontext en
je bent in staat om met meerdere stakeholders samen te werken.

•

Een ervaring als topsporter/coach/technisch directeur, in binnen- en buitenland
uitgeoefend, kunnen een meerwaarde betekenen.

•

Je beseft dat de uitoefening van deze functie niet verenigbaar is met een
(neven)activiteit als persoonlijke trainer van een elite-atleet.
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Verder beschik je over de volgende competenties:
•

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om op alle
niveaus uitstekende contacten te ontwikkelen, zowel intern als extern.

•

Je beschikt over een goede visie van het te bereiken doel en weet mensen hiervoor achter
je te scharen. Je bent in staat om initiatieven te nemen om objectieven en prioriteiten
goed in te plannen en te organiseren teneinde samen de gewenste resultaten te bereiken.

•

Je hebt sterke analytische en probleemoplossende kwaliteiten en een goed
beoordelingsvermogen om de juiste besluitvorming te vergemakkelijken.

•

Je bent een sterk betrokken persoon die zijn verantwoordelijkheden opneemt; je bent
eveneens een resultaat-gedreven en prestatiegerichte persoon met een ondernemende
geest.

•

Als people manager combineer je een sterk en assertief karakter met een hoge
emotionele intelligentie en je weet conflicten op een positieve en kordate manier aan
te pakken.
Je bent een teamspeler, die het gewend is transversaal en in volle collegialiteit te
werken.

•

Je bent in staat om je flexibel op te stellen m.b.t. prioriteiten en tijdsbesteding, en je
bent stressbestendig.

•

Je bezit een sterk lerend vermogen en streeft dus voortdurend naar verbetering op basis
van 'best practices' (lokaal en internationaal) en van wetenschappelijke en
technologische ontwikkeling die je van dichtbij opvolgt.

•

Je bezit een praktijkgerichte informaticakennis.

Je werkt in Brussel, maar bent flexibel inzake werkregeling, ook in weekends en voor
buitenlandse verplaatsingen.
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ONS AANBOD
•
•
•
•
•
•
•

Een voltijdse baan (1.0 VTE) van onbepaalde duur.
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO in functie van diploma en relevante
anciënniteit. Een bedrijfswagen is bespreekbaar.
Een sleutelpositie in de uitvoering van het topsportbeleid van de Vlaamse Atletiekliga.
De uitdagende taak om atletiek, als de nummer 1 Olympische sport, op de topsportwereldkaart te zetten.
Samen te werken met trainers en atleten van het allerhoogste internationaal niveau.
De kans om talentvolle jongeren te laten uitgroeien tot wereldtoppers.
Een sterk en complementair team met een collegiale winnersmentaliteit.

INTERESSE?
Stuur je CV en motivatiebrief voor 1 september naar ludwig@atletiek.be
Op datzelfde emailadres kan je ook terecht voor bijkomende informatie
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