Triatlon Vlaanderen VTDL
Adres: Diestsesteenweg 49, 3010 Kessel-Lo
E-mail: admin@triatlon.vlaanderen
Website: http://vtdl.triathlon.be

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR (M/V)
De Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga vzw (VTDL) is op zoek naar een algemeen directeur (fulltime) om ons team te
leiden en de toekomst van triatlon in Vlaanderen mee te bepalen. Ben je gedreven en doelgericht, heb je zowel
commerciële- als organisatorische ambities en kan je werken met mensen én voor mensen? Dan ben jij mogelijk
onze kandidaat! Solliciteer snel, dan maken we samen werk van triatlon.

TAKENPAKKET
•
•
•
•
•
•
•
•

Leiden van Triatlon Vlaanderen
Vertalen en toepassen van het sportdecreet op de dagelijkse werking van Triatlon Vlaanderen
Zowel korte- als langetermijnvisie ontwikkelen en toepassen
Een team van medewerkers motiveren, aansturen, bijsturen,… om samen de vastgelegde doelstellingen te
behalen
Werkstructuur verder ontwikkelen
Contact tussen RvB en de dagelijkse werking
Afhankelijkheid van subsidies verminderen
Transparante werking en visie ontwikkelen naar alle stakeholders toe

COMPETENTIES
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring in leidinggeven en people management
Je bent positief ingesteld en bruist van de dynamiek en het enthousiasme
Je neemt graag initiatief en staat open voor nieuwe uitdagingen
Je hebt financieel inzicht en bent in staat om budgetten op te maken en te bewaken
Je hebt een goede kennis van de sport en de vzw-wetgeving
Enige commerciële / marketing ervaring is een plus

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•

Leidinggeven
Motiveren
Besluitvaardig
Visie ontwikkelen
Coachen

KWALIFICATIES
•

Minstens een relevant Bachelor diploma

•
•
•
•
•

Netwerken
Communicatie en sociabiliteit
Empathisch
Accuraat
Bruggenbouwer

IT EN TALEN
•
•
•

IT-vaardig: goede kennis van Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Frans: goede kennis in begrijpen, spreken, lezen en schrijven.
Engels: kennis is extra troef

AANBOD
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheden en contacten binnen de sportwereld
Een loon volgens barema
Een voltijds contract van onbepaalde duur, startdatum: zo snel mogelijk
Een flexibel uurrooster dat in overleg wordt opgemaakt
Tewerkstelling in Leuven & thuiswerk met verplaatsingen
Occasioneel avond/weekendwerk

HEB JE INTERESSE?
Mail dan uiterlijk op 18 september 2017 je CV, motivatiebrief en diploma door naar:
info@triatlon.vlaanderen.
Na een eerste evaluatie op CV worden de geschikte kandidaten uitgenodigd voor een eerste ronde op 10 of 12
oktober 2017, Eurovolleycenter te Vilvoorde (onder voorbehoud).
De tweede ronde vindt plaats op 19 oktober 2017, Eurovolleycenter te Vilvoorde.
Aanvang voorzien op 1 december 2017.

Wens je meer informatie over de vacature? Contacteer Johan Druwé, voorzitter VTDL:
voorzitter@triatlon.vlaanderen
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