DE VLAAMSE ATLETIEKLIGA
De Vlaamse Atletiekliga (VAL) vertegenwoordigt 90 clubs en 35.000 leden. De
federatie organiseert de atletieksport in Vlaanderen met een recreatief en
competitief aanbod. De werking van de Vlaamse Atletiekliga vertrekt vanuit 4
beleidsdomeinen: Jeugd, Recreatie, Competitie en Topsport.
Vanuit het topsportactieplan van de Vlaamse overheid worden middelen ter
beschikking gesteld om een professionele structuur uit te bouwen ter
ondersteuning van topsport in Atletiek.
Onze atleten hebben zich met de steun van de Federatie op de recente Europeseen Wereldkampioenschappen met succes gemeten met de absolute wereldtop.
TOPSPORT TEAM
De missie van het Topsport Team van de Vlaamse Atletiekliga is het ondersteunen
en uitvoeren van de ontwikkelingsprogramma’s en eliteprogramma’s van de atleten
binnen de topsportpiramide.
Daarnaast draagt het team de werking binnen de twee High Performance Centres
(HPC Gent en HPC Leuven). De selectie, begeleiding en voorbereiding en de
deelname van de topatleten aan de internationale kampioenschappen is een derde
kerntaak van het team.
De Vlaamse Atletiekliga wenst het Topsport Team te versterken met een (M/V)

FEDERATIETRAINER WERPEN DISCUS/KOGEL
(HALFTIJDS)
ALGEMEEN
Je bent actief binnen een aantal ontwikkelingsprogramma’s en zet je in voor het
nieuwe topsportbeleid van de Vlaamse Atletiekliga. Trainingen vinden plaats in het
High Performance Centre te Gent.
Je focust voornamelijk op het trainen van talentvolle jeugdatleten en het
begeleiden van hun trainers.
JOUW ROL
Je start een nieuw op te zetten ontwikkelingsprogramma discus/kogel en geeft
training aan de atleten die hierin worden opgenomen.
Je geeft training aan de atleten van het meerkampproject, één van de
ontwikkelingsprogramma’s van de topsportwerking.
Je geeft training binnen de topsportschool atletiek (stopt per einde schooljaar
2022) en regionale werking in het HPC te Gent en coacht atleten op relevante
wedstrijden.
Je bent één van de aanspreekpunten voor atleten, ouders en trainers binnen de
tosportwerking van de Vlaamse Atletiekliga.
Je verzorgt stages binnen de ontwikkelingsprogramma’s.
Je verzorgt begeleiding op internationale stages van de Vlaamse Atletiekliga en
internationale kampioenschappen voor de KBAB.
Je werkt samen met de topsportcoördinator in de uitvoering van het topsportbeleid
van de Vlaamse Atletiekliga.
Je werkt samen met de kwaliteitsmanager werpen in het kader van de disciplinegroep werpen en de initiatieven die hierbinnen worden genomen.

Je werkt samen met de embedded scientist in het kader van de
sportwetenschappelijke ondersteuning van de atleten binnen de tosportwerking
van de Vlaamse Atletiekliga.
Je werkt samen met de overige federale trainers van het Topsport team in de
uitvoering van de teamdoelstellingen.
Je bent een ambassadeur voor de topsportwerking van de Vlaamse Atletiekliga.
JOUW PROFIEL
▪ Je bezit minimum een VTS trainer B of een trainer A-diploma (of
gelijkstelling). (Ben je trainer B, engageer je je om bij de eerstvolgende
mogelijkheid de cursus trainer A succesvol te doorlopen.)
▪ Een opleiding als bachelor LO of master bewegingswetenschappen is een
pluspunt.
▪ Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in
trainingsmethodiek.
▪ Je bent onderlegd in de sportwetenschappenlijke aspecten die van
toepassing zijn in de werpnummers of bent bereid je hierin bij te scholen.
▪ Je bent bereid te investeren in een continue bijscholing ter versterking
van je eigen competenties als trainer en coach.
▪ Een ervaring als trainer van beloftevolle atleten.
▪ Je beseft dat de uitoefening van deze functie een club-neutrale
instelling vergt.
▪ Je bent bereid om in een flexibel uurrooster te functioneren dat ook
avond- en weekendwerk inhoudt.
▪ Je bent in het bezit van een rijbewijs.
▪ Je bezit een bewijs van goed gedrag en zeden.
JOUW COMPETENTIES
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 bent een “teamspeler” die wenst bij te dragen tot een team
gedragen high performance omgeving.
▪ 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 bent een sterk betrokken persoon die zijn verantwoordelijkheden
opneemt; je bent eveneens een resultaat-gedreven en prestatiegerichte
persoon met een ondernemende geest.
▪ Je bent in staat om je flexibel op te stellen m.b.t. prioriteiten en
tijdsbesteding, en je bent stressbestendig.
▪ Je bezit een praktijkgerichte informaticakennis (kennis van office
software is een pluspunt).
Indien je wenst te solliciteren voor deze rol, gelieve dan uiterlijk tegen
donderdag 24 december, 17:00u, jouw CV en motivatiebrief via email te
sturen naar rutger@atletiek.be
Wij garanderen discretie en confidentialiteit in het sollicitatieproces

