Vacature coördinator docentenondersteuning
Danssport Vlaanderen is de unisportfederatie DANS, erkend en gesubsidieerd door Sport
Vlaanderen. De federatie telt momenteel meer dan 43 000 leden en 700 docenten, verdeeld
over 300 clubs.
Als federatie promoot ze de danssport en focust ze op het welzijn en de ontwikkeling van de
clubs en hun leden, de docenten, de atleten en de vrijwilligers, zodat zij allemaal hun sport
op een kwalitatieve manier kunnen beoefenen en beleven.
Specifiek voor de ondersteuning van onze docenten zijn we op zoek naar een gemotiveerde
en enthousiaste coördinator docentenondersteuning.

Je uitdagingen:
-

-

Je bent verantwoordelijk voor het docentenbeleid van de federatie.
Je staat in voor de sportkaderopleidingen van de federatie en werkt nauw samen met
de Vlaamse Trainersschool (opleidingen screenen, docenten rekruteren en begeleiden, e-learnings uitwerken en integreren,…) en dat in de verschillende dansdisciplines.
Je past jouw organisatie skills toe op het plannen en coördineren van VTS-opleidingen,
bijscholingen en andere evenementen.
Je denkt creatief na en brengt vernieuwende ideeën aan wat betreft docentenondersteuning.
Je kunt goed samenwerken en verbindt personen.

Je profiel:
Dit heb je:
-

Je hebt minimaal een Bachelordiploma. Bijkomend is een VTS-diploma dans (bij
voorkeur Standard/Latin) zeker een meerwaarde.
Je bent thuis in verschillende dansstijlen of zeer gemotiveerd om je in te werken in
deze dansen.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Dit kun je:
-

Je beheerst het Microsoft-Officepakket en administratie schrikt je niet af.
Je bent thuis in social media om activiteiten te promoten.
Je bent verantwoordelijk: je zult acties opvolgen, evalueren en bijsturen. Je bent een
initiatiefnemer en durft leiding te nemen.
Je bent flexibel ingesteld: weekendwerk schrikt je niet af en je houdt van een uitdaging.
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Wij bieden:
-

Een 4/5e contract van onbepaalde duur.

-

Een professionele werkomgeving met enthousiaste collega’s.

Een aantrekkelijke mix van loon (barema volgens Vlaamse gemeenschap en in
overeenstemming met diploma), extra legale voordelen en flexibele
werkomstandigheden.

Solliciteren of meer info?
Kun je hierboven alles afvinken? Solliciteren maar!
De datum van indiensttreding is bespreekbaar, maar ligt bij voorkeur zo snel mogelijk.
Geïnteresseerd?
Bezorg ons vandaag nog je motivatiebrief en C.V. via evi@danssportvlaanderen.be.

Solliciteren kan tot en met 30 mei 2022.

Danssport Vlaanderen streeft naar een danswereld waarin iedereen zich welkom voelt en
vertegenwoordigd ziet. We moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren, ongeacht
beperking, leeftijd, seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit- of expressie, etnische of culturele
achtergrond, geloof of nationaliteit.
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