
 
Vacature Sportaround vzw 
 
Het gaat over een 4/5 vacature (30u/week). 
 
Organisatie 
 
Sportaround vzw is een vzw die streeft naar sportmogelijkheden voor iedereen. 
 
Onze organisatie bestaat voornamelijk uit heel geëngageerde vrijwilligers, een 
diverse groep mensen met verschillende achtergronden en inzichten die samen 
kinderen en jongeren kansen geven door middel van sport. 
 
Er zijn momenteel 3 personen in dienst die de organisatie coördineren. 
Onze vzw is vandaag in volle expansie en we zoeken een toffe collega met 
goesting om ons team te versterken. Dit zoeken doen we niet overhaast maar 
gestaag, want een medewerker van Sportaround tref je niet elke dag. 
 
We gaan op zoek naar de ideale match tussen de talenten en ambities van onze 
medewerkers en de missie en visie waar onze vzw voor staat. 
 
Functie 
 
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de naschoolse sport, de 
contacten met scholen, brugfiguren en Brede school. 
Daarnaast help je mee het vakantieaanbod te organiseren. Sportkampen, 
speeldagen en de Sportkar die naar verschillende pleintjes gaat. 
Je schaaft je competenties continu bij en grijpt de kansen om te leren en te 
evolueren. Sportaround biedt jou bovendien ook de kans tot extra opleidingen 
en trainingen. 
 
Profiel 
 
Jij hebt een passie voor sport en werken met kinderen. 
Bij voorkeur heb je ook enige werkervaring in (een van) deze sectoren. 
Je bent een gedreven persoonlijkheid met ambitie om te groeien in je job. 
 



Je bent flexibel en je kan je goed aanpassen aan verschillende soorten 
werkomgevingen.  
Je bent een goede organisator, beschikt over een goed 'probleemoplossend 
vermogen' en bent een sterke communicator.  
 
Diplomavereisten 
 
We stellen geen specifieke diplomavereiste, we willen graag iedereen de kans 
geven zijn motivatie en inzichten met ons te delen. Ervaring en opleiding in de 
sport / werken met kinderen en jongeren of buurtwerk zijn natuurlijk een 
meerwaarde. 
 
Wat bieden wij 
 
Het gaat over een contract van 30u/week contract. Het eerste jaar (tem 
december 2021) is dit een tijdelijk contract, daarna kan dit na positieve 
evaluatie omgezet worden in een contract van onbepaalde duur. 
Je wordt betaald volgens de barema's binnen paritair comité 329 van de 
socioculturele sector (voor een starter komt dat neer op netto +-
1450euro/maand + maaltijdcheques). 
Je krijgt gsm en laptop ter beschikking. 
Je werkt in een heel gedreven team en krijgt alle mogelijkheden om je verder 
te ontwikkelen. 
 
Plaats van tewerkstelling 
 
Het kantoor van Sportaround is gevestigd te Gentbrugge. De meeste 
activiteiten gaan door in of rond het Gentse. Zelf zal je je regelmatig moeten 
verplaatsen naar de verschillende scholen. 
 
Meer informatie 
 
bert.misplon@sportaround.be / 0496/90,55,34 
 
Sollicitatie 
 
Mailen naar bert.misplon@sportaround.be. Ten laatste op donderdag 31 
december 2020 moet jouw sollicitatie in ons bezit zijn. 
De gesprekken gaan door tussen 11 en 22 januari 2021 


