Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw
Vacante functie

Voor de optimalisering van haar werkzaamheden is de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw op zoek naar
een

Topsportmanager
De inhoud van de functie kadert in de coördinatie van het project ‘Topsport’ van de V.J.J.F. vzw.
-

Aanspreekpunt voor Sport Vlaanderen, afdeling Topsport.
Coördinatie deelnames aan internationale wedstrijden van het niveau A, B en C: verzorgen
van inschrijvingen, boekingen van hotels en vluchten.
Communicatie met coaches en atleten, en met ouders van minderjarige atleten.
Zit de vergaderingen van de Topsportcommissie voor.
Aanspreekpunt voor nationale (BJJF) en internationale ju-jitsufederaties (JJIF en JJEU).
Uitzetting van het Topsportbeleid via de opmaak van het jaarlijks actieplan en vierjarig
beleidsplan Topsport voor Sport Vlaanderen.
Opmaak jaarlijkse rapportering Nado Vlaanderen (antidoping).
Opvolging en rapportering internationale prestaties senioren, U21 en U18.
Opvolging verplichtingen atleten en coaches i.f.v. Topsportstatuut.
Opvolging schriftelijke overeenkomsten met atleten.
Opvolging sponsoring Topsportatleten en coaches.
Organisatie en opvolging Topsporttrainingen.
Jaarlijkse schriftelijke rapportering over bovenstaande aan de Raad van Bestuur van de
V.J.J.F. vzw.

Profiel
-

VTS-gediplomeerd Trainer B in een vechtsport is een vereiste. Een diploma van Trainer A in
een vechtsport strekt tot aanbeveling.
Statuut van zelfstandige.
Affiniteit met ju-jitsu strekt tot aanbeveling.
Goede kennis van het Topsport- en antidopingbeleid op overheidsniveau.
Pragmatisch maar de regelgeving en de overeenkomsten respecterend. Hij/zij kan deze ook
doen naleven.

Wij bieden
-

Een vergoeding voor een totaal van maximum 240 gepresteerde uren per jaar aan 23 euro
per gepresteerd uur, excl. BTW.
Een vergoeding voor de gemaakte kosten voor internet en telefonie in functie van de
noodzakelijke prestaties, met een te onderhandelen maximumbedrag.

Kandidatuurstelling
-

Kandidaturen dienen ons te bereiken ten laatste op maandag zondag 14 oktober 2018 om
23.30 u. op jan@vjjf.be.
Een kandidatuur bestaat uit:
o Een gemotiveerd schrijven.
o Een curriculum Vitae.

Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Van Gestel op jan@vjjf.be, of telefonisch op 03/281.16.22.

