Wie is Sportwerk Vlaanderen, wat doen we en voor wat staan we?
Sportwerk Vlaanderen ondersteunt en bevordert professionele tewerkstelling van de
sportsector in Vlaanderen en Brussel. We willen dé referentie en pionier zijn op vlak van
tewerkstelling in de sport en professionalisering van de sportsector.
Iemand die wil werken in de sport, op zoek is naar een professionele sportbegeleider of
vragen heeft over sport en tewerkstelling is bij ons aan het juiste adres. De volledige uitleg
van onze werking zie je in onze infomercial.
Onze werking laat zich samenvatten als: bewegen, geëngageerd, enthousiast, kwalitatief,
respectvol, wendbaar, innovatief en bovenal menselijk. We werken mét mensen vóór
mensen. Krijg jij het aangenaam warm bij deze termen en het zien van ons promofilmpje?
Lees dan zeker verder.

Naar wie zijn wij op zoek?
► Een communicatieve creatieve digitale projectmanager◄
Je bent een sportwerkambassadeur of bereid om dat helemaal te worden? check?
Sociale media hebben geen geheimen voor jou. Je weet mensen online te
enthousiasmeren en bouwt mee aan het Sportwerkambassadeurschap, meer nog je
trekt de online community. check?
Je hebt niet enkel een diploma in (digitale) marketing en/of communicatie (of
gelijkgesteld door ervaring), je bent er ook door gebeten. Je wil continu bijleren.
check?
Je krijgt het warm van de vele mogelijkheden die digitale communicatie en
marketing bieden en jij kan heel wat bieden op vlak van digitale MarCom. check?
Je hebt een vlotte, creatieve en originele pen. Platte teksten tover je met gemak om
in aantrekkelijk leesvoer of een vlotte presentatie. check?
Je hebt geen schrik om zelf een presentatie te geven. check?
Je legt makkelijk contacten, bouwt je netwerk uit en je gaat zelfstandig op zoek naar
opportuniteiten. check?
Je houdt van organiseren (tweedaagse, nieuwjaarsactiviteit, beurzen, leuke acties,…)
. check?
Je bent een vat vol creatieve ideeën, houdt van out-of-the-box-thinking en een klein
beetje chaos ;-). check?
Je bent tegelijk een teamplayer maar houdt ook van autonomie. Je neemt initiatief,
koppelt terug en kan projecten trekken en uitwerken van A tot Z. check?

►10x check = een perfecte match, het lijkt er op dat jij onze nieuwe
communicatieve-creatieve-digitale-spring in ‘t veld zal worden. Stuur ons asap jouw
CV en motivatie door zodat we kunnen kennis maken.
►7x check = laat ons weten waar je minder op scoort en wat je als
tegenaanbieding in de strijd gooit.
►< 6x check = je hebt ongetwijfeld kwaliteit te bieden, maar misschien niet voor
deze functie. Sportwerk is regelmatig op zoek naar kwalitatieve sportwerkers
(sportbegeleiders & - ondersteuners). Hou onze website en sociale media in de
gaten of solliciteer spontaan via https://sportwerk.be/spontaan-solliciteren/.

Niet onbelangrijk, wat heeft Sportwerk te bieden?
Eerst en vooral krijg je een maatschappelijk relevante job (promoten van
tewerkstelling en sport).
We zijn een actieve organisatie, zowel mentaal als fysiek. We hebben het niet
begrepen op al te lang stilzitten en vinden de persoonlijke ontwikkeling en
welbevinden van onze sportwerkers zeer belangrijk.
Het belangrijkste is gezegd, maar we geven je ook nog graag het volgende mee:
Contract van onbepaalde duur – voltijdse functie
Een aantrekkelijk maandloon
Maaltijdcheques
Een hospitalisatieverzekering
4 extralegale feestdagen
2 flexibiliteitsdagen ikv de cao sectorale flexibiliteit van 25 oktober 1999 (gewijzigd bij
cao van 25 maart 2005)
Opleidingsmogelijkheden en carrièreperspectieven
Mogelijkheid tot intekenen op een bedrijfswagen/-fiets.

Ben je nog altijd aan het lezen?
Neem dan onze website www.sportwerk.be door, en als je dan nog steeds een “alrightgevoel” hebt, stuur dan tegen 29 januari 2019 je cv en motivatie naar
werkenbij@sportwerk.be met als onderwerp “Ja, ik ben de communicatieve-creatieveprojectmanager die jullie zoeken”.
Voor meer info: marketingencommunicatie@sportwerk.be

