Projectmedewerker
In de laatste decennia is triatlon is één van de sterkst groeiende sportdisciplines. Zo groepeert Triatlon
Vlaanderen 100 verenigingen en een 100-tal triatlon- en multisportorganisaties waar jaarlijks meer
dan 20.000 deelnemers aan participeren. Een team van 6 personeelsleden staat dagelijks in voor de
uitbouw van de triatlonsport in Vlaanderen, de service voor de clubs, het aanbod voor recreatie- en
competitieatleten en de begeleiding van de topsportatleten.
Op dit moment is één van de uitdagingen een grotere damesparticipatie en daarom heeft 3VL (met
succes) een project uitgewerkt om meer dames te laten kennismaken met triatlon. Concreet gaat het
over een participatieproject waarbij we zoveel mogelijk dames via een start2triatlon wensen te
begeleiden naar de deelname aan een finish-event. De noden van het damespubliek staan centraal in
dit project.

Taakomschrijving
Jij zal het damesproject mee vorm geven en uitvoeren, in samenwerking met de collega’s
clubondersteuning en events. Concreet wil dit zeggen:
• Inventariseren en ondersteunen van bestaande initiatieven
• Organisatoren, clubs en trainers enthousiast maken en ondersteunen in het opzetten van
specifieke initiatieven voor dames
• Opvolging en ondersteuning van de verschillende projecten in Vlaanderen
• Promotie van het project, o.a. via sociale media en lokale ambassadrices
• Evaluatie en bijsturing van het project

Profiel
• Je hebt ervaring in de triatlonwereld, ervaring in het organiseren van damesevents voor dames
is een meerwaarde
• Je bent creatief, dynamisch, ondernemend en gedreven
• Je bent nauwkeurig en respecteert deadlines
• Je kan zelfstandig werken en bent communicatief
• Je bent een bruggenbouwer en sterke teamplayer
• Je kan zeer vlot overweg met sociale media
• Je kan onmiddellijk aan de slag, bent flexibel en avond- en weekendwerk schrikken je niet af
• Je hebt een rijbewijs en beschikt over een wagen

Aanbod
• Je voert deze taak uit als freelance-medewerker of als verenigingswerker volgens de duur van
het project (vanaf februari tot najaar 2019). Uitbreiding van het project is mogelijk.
➔ Motivatie met cv voor 18 februari 2019 te versturen naar admin@triatlon.vlaanderen.

1

