Vacature: Sporttechnisch Manager
11/12/2017 – De Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw verenigt 48 hockeyclubs en telt reeds
meer dan 22.000 leden.
In het kader van haar basisopdracht om de clubs te ondersteunen en de kwaliteit van hun
trainers te verhogen, is de VHL op zoek naar een (full-time) Sporttechnisch Manager.
FUNCTIE
Zijn/haar voornaamste taken zijn :
M.b.t. de trainersopleidingen (Initiator, Instructeur B, Trainer B en Trainer A)
•
•
•
•

•
•

De coördinatie van de verschillende cursusteksten verzorgen en de auteur(s) ervan
opvolgen;
De coördinatie voeren rond de digitalisering van (een deel van) de cursusteksten;
Docenten voor onze verschillende opleidingen rekruteren, opleiden, evalueren en
coachen;
Ontwikkelen van maatregelen om, in overleg met de clubs, de kwalificatiegraad van
de trainers in de clubs (d.w.z. het aantal trainers mét diploma) te verhogen en de
doorstroming naar hogere diploma’s te stimuleren;
Onderzoeken hoe geïndividualiseerde opleidingstrajecten voor (ex)topsporters en
trainers van (ex-)topsporters kunnen opgestart worden, en verder opvolgen;
Uitwerken van visieteksten voor de verschillende opleidingen;

M.b.t. de ondersteuning van de VHL clubs
•
•

De jeugdschool van de clubs ondersteunen, door o.a. de toepassing van het
opleidingsplan Hockey 4 Life op te volgen in de verschillende clubs;
Samen met de clubs evalueren wat hun specifieke noden zijn inzake opleidingen, en
een individueel traject uitstippelen;

M.b.t. de ondersteuning van de coaches en trainers
•
•

De ‘Community’ van trainers & coaches verder vorm geven en uitbouwen. De ‘Coach
Academy Day’ (1x/jaar) organiseren.
Bijscholingen en workshops voor trainers & coaches organiseren (keuze van de
onderwerpen, keuze van de sprekers, locatie, enz.)
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De Sporttechnisch Manager rapporteert aan de secretaris-generaal en vertegenwoordigt de
VHL bij enkele officiële instanties zoals de VTS (Vlaamse Trainerschool) en Sport Vlaanderen.
Hij/zij zetelt ook in de Education Committee én de Sportcommissie van de KBHB, waarin
overleg wordt gepleegd met de technische staf van de topsportcel en van de LFH.
PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•

U heeft een bachelor of masterdiploma (bij voorkeur LO);
U heeft een uitgebreide kennis van de hockeysport;
U heeft ervaring als coach en/of trainer, of sterker: u hebt ervaring als technisch
directeur van een clubjeugdwerking;
U bent organisatorisch en administratief sterk;
U hebt project management vaardigheden;
U bent Nederlandstalig en beheerst het Frans en het Engels;
U bent bereid zélf de opleidingen te volgen (tot Trainer B diploma);
Een pedagogische achtergrond is een pluspunt;

AANBOD
Een boeiende en uitdagende functie met verantwoordelijkheden binnen een sport en
federatie in volle groei. Deze functie biedt bovendien veel ruimte voor zelfstandig werken,
flexibele werkuren en zin voor initiatief.
U ontvangt een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen (incl.
bedrijfswagen).
INTERESSE?
Stuur dan vóór 7 januari 2018 uw CV met motivatiebrief naar de Vlaamse Hockey Liga, ter
attentie van de secretaris-generaal: Charles Schallerlaan 52, 1160 Brussel
of christoph.vandessel@hockey.be
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