Directeur afdeling Standaard/Latin en Directeur afdeling New Dances
Functieomschrijving
Directeuren van de BDSF-adelingen (Standaard/Latin en New Dances) houden over het algemeen
toezicht op alle aspecten van hun departementprogramma, waaronder planning, budgetvoorbereiding, promotie, algemeen management.
Taken en verantwoordelijkheden
De taken van de directeur variëren en kunnen het volgende omvatten (non limitatief):
•
•
•
•
•
•
•

Begeleiding en richting geven aan het sportprogramma van hun departement (StandaardLatin of New Dances) samen met de sportcommissies in de vleugels.
Wedstrijden op nationaal en internationaal niveau plannen (seizoensplanning) en coördineren
in samenwerking met sportcommissies en backoffice van de vleugels.
Samenwerken met WDSF ivm conferenties en competities.
Coördineren juryleden en scrutineers bij wedstrijden.
Het rapporteren over de status van de departementen aan het bestuursorgaan BDSF
Jaarlijkse update wedstrijd- en organisatorenreglement in samenwerking en akkoord van de
Sportcommissie (DSV & FWBDS).
Bemiddelen van eventuele geschillen tussen sporters en coaches of tussen coaches.

Directeur: Voorwaarden, vaardigheden en competenties
Voorwaarden voor benoeming:
•
•
•
•

Ten minste 21 jaar oud zijn
Geen actieve danssporter zijn
Jaarlijkse bijdrage te hebben voldaan bij een van de vleugels
Goede kennis van Nederlandse en Franse en Engelse taal

De directeur van elke afdeling wordt aangesteld voor een periode van 4 jaar met jaarlijkse
evaluatie. Het bestuursorgaan kan dit mandaat eenzijdig vroegtijdig beëindigen.
Bepaalde vaardigheden zijn belangrijk voor een directeur, op gebieden zoals:
•
•

Leiderschap: toezicht houden op het strategisch plan voor zijn departement en zorgen voor
motivatie en richting.
Beheer: effectief afhandelen en delegeren van taken aan sportcommissie, departement en
secretariaat.
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•
•

Organisatie: actueel blijven op de verschillende regels en voorschriften, planningen, …
Interpersoonlijke communicatie: beheer relaties met atleten, juryleden, coaches, clubs,
commissies en het publiek.

Directeuren leiden de afdeling met standvastigheid, doorzettingsvermogen en kan goed onder stress
werken. Daarbij zijn ze een leider en kunnen ze een langetermijnvisie vormen en deze communiceren
aan het bestuursorgaan BDSF.
Ze moeten snel veranderende regels bijhouden. Ze moeten de interpersoonlijke vaardigheden hebben
die nodig zijn om goed samen te werken met het bestuursorgaan, commissies, departementen en
secretariaten van de vleugels.
Dus, als jij een georganiseerde persoon bent die gedijt in een positie van leiderschap en van dansen
houdt, stuur dan zeker je kandidatuur voor deze functie.
Vermeldt specifiek voor welke dansstijl, Standaard/Latin of
Interesse?
Ben jij de kandidaat die we zoeken? Stuur dan snel je CV en overtuig ons met je motivatie. Je kan
reageren tot 25 juni 2019 via een mailtje naar de voorzitters van de vleugels:
Johnny Lekens, johnny.lekens@gmail.com – voorzitter Danssport Vlaanderen
Michaël Calloens, michaël.calloens@fwbds.be – voorzitter FWBDS
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