
 

 

Vacature 
Coördinator bij sportorganisatie Sporty 

 
Wie zijn wij 
Sporty heeft als doel zoveel mogelijk kinderen en volwassenen te laten bewegen en dit in al zijn vormen. 
Hiervoor hebben we bij Sporty verschillende onderdelen waarin we onze doelstelling willen waarmaken. 
Enerzijds hebben we een vakantiewerking waar elk jaar 10.000 kinderen deelnemen aan onze kampen en een 
schitterende tijd beleven. 
Anderzijds een aanbod van sportactiviteiten tijdens het schooljaar waar we wekelijks 2800 sporters in beweging 
zetten. Badminton, zwemmen, voetbal, dans, multimove, … . Een brede waaier aan recreatieve sporten voor jong 
en oud. Dit alles leiden we in goede banen met een team van 15 medewerkers. Wil jij deel uitmaken van dit team 
en meewerken in de grootste omnisportclub van Vlaanderen?  
 
Wij zijn op zoek naar een coördinator-lesgever voor onze wekelijkse sportactiviteiten.  
 
Wat houdt de functie in? 
Elke dag is anders bij Sporty Sportief vzw. Samen met je collega’s sta je in voor de organisatie en de coördinatie 
van de wekelijkse sportactiviteiten, naschoolse sport, sportdagen, bewegingsschool en zwemschool van Sporty. 
Je staat in voor de planning van de verschillende sportactiviteiten, het zoeken van monitoren en het bewaken 
van de kwaliteit van de georganiseerde lessen. 
Even op een rijtje :  

• Organiseren en coördineren van sportactiviteiten  
• Plannen van sportactiviteiten 
• Zoeken van kwalitatieve lesgevers 
• Begeleiden, aansturen en opvolgen van lesgevers 
• De leiding nemen over een groot lesgeversteam 
• Promotie voeren 
• In team werken met je collega’s  
• Rapporteren aan de eindverantwoordelijke van Sporty Sportief vzw 
• Zelf lesgeven 

 
 
 



 

 

 
 
Hoe voer je de functie uit? 

• Je bent een flexibele en enthousiaste collega die in het bezit is van een bachelor- of 
masterdiploma lichamelijke opvoeding.  

• Je bent een teamplayer die niet bang is om fouten te maken en je houdt van uitdagingen.  
• Je bent zelfstandig, stressbestendig en kan vlot problemen oplossen.  
• Het bezitten van een groot verantwoordelijkheidsgevoel is noodzakelijk.  
• Je neemt graag het initiatief. 
• Je hebt oog voor detail. 
• Notie van en/of affiniteit met het jeugdwerk en de sportsector zijn een PLUS 
• Ervaring in de zwemwereld is een PLUS 
• Het bezitten van een rijbewijs (B) is een meerwaarde. 
• Avond- en weekendwerk schrikken je niet af. 

Hoe ziet jouw team eruit? 
Je wordt deel van een jong en dynamisch team van 15 Sporty collega’s. Daarnaast zal je de leiding geven over 
een 100-tal Sporty monitoren.  
 
Hoe brengen we jou in beweging? 

• Contract onbepaalde duur 19u/week vanaf 1/09/2022 
• Verloning volgens bachelor barema (PC 329.10 B1c) 
• Flexibele uren 
• Tof, jong team met aangename werksfeer 

 
Plaats van tewerkstelling:  
Ernest Solvaystraat 2 
3010 Kessel-Lo 
 
Solliciteren:  
Voor 1 augustus 2022 
via mail steffi@sportyvzw.be 


