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Vacature Technisch Directeur Topsport 

G-sport Vlaanderen inspireert, creëert kansen en neemt drempels weg zodat alle 

(potentiële) G-sporters op een gezonde en kwaliteitsvolle manier kunnen sporten en 

bewegen - op maat van hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities.  

 

Hoe doen we dat? De G-sportorganisatie: 

- werkt op een systemisch niveau drempels van sportparticipatie weg; 

- verlegt grenzen door de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én 

vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren; 

- ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties of organisaties die zich op een 

competitieve, recreatieve of laagdrempelige manier richten naar mensen met een 

beperking of kwetsbaarheid of chronische aandoening; 

- begeleidt op maat topsporters met een beperking. 

 

G-sport Vlaanderen zoekt een gedreven en zeer gemotiveerde technisch directeur topsport 

voor de strategische en operationele aansturing van de topsportwerking. 

 

Functieomschrijving 

   

Als technisch directeur topsport (m/v/x) ben je de drijvende kracht achter de topsportwerking, 

in nauwe samenwerking met de commissie topsport, de ligatrainers, de multidisciplinaire 

experten en de topsporters. Je rapporteert aan de algemeen directeur en aan de Raad van 

Bestuur. 

▪ Je fungeert als het aanspreekpunt voor alles rond topsport; zowel voor 

belanghebbenden binnen de federatie (Raad van Bestuur, topsportmedewerkers, 

ligatrainers, atleten,…) als voor externe stakeholders (Sport Vlaanderen, BPC, reguliere 

federaties met een G-topsportwerking,…). Je draagt hierbij consequent de topsportvisie 

uit om een permanent draagvlak te creëren.  

▪ Je bent verantwoordelijk voor zowel het behalen van de korte termijn resultaten als 

voor het realiseren van de ontwikkelingsdoelstellingen op de langere termijn.  

▪ Je staat symbool voor een resultaatgerichte topsportcultuur waar het behalen van 

medailles op WK’s en Paralympische Spelen de norm is, met het nodige respect voor de 

trainers en topsporters waarvoor je verantwoordelijk bent. 

▪ Je versterkt de verschillende topsportteams met een netwerk van experten en stuurt 

deze mee aan. 

▪ Je bent een ervaren en motiverende people manager die overweg kan met diverse 

persoonlijkheden en temperamenten en voor de nodige structuur zorgt waarbinnen het 

topsportkader en de atleten het volle vertrouwen krijgen om zichzelf te ontplooien.   
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Profiel 

 

▪ Je kan situationeel leiding geven  

▪ Je bent prestatiegericht en kan goed omgaan met stress 

▪ Je kan zelfstandig werken 

▪ Je bent besluitvaardig 

▪ Je kan goed plannen  

▪ Je bent flexibel en past je vlot aan veranderende omstandigheden aan 

▪ Je communiceert zeer transparant, zowel mondeling als schriftelijk 

▪ Je bent zeer vlot in het opmaken, opvolgen en beheersen van budgetten 

▪ Je kan je vrijmaken om 30-45 dagen per jaar van huis weg te zijn 

▪ Je spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels 

▪ Je hebt een rijbewijs B op zak 

 

Job-gerelateerde competenties  

 

▪ Passie en prestatiemotivatie 

o Gedrag tonen dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan je eigen werk 

gekoppeld aan een grote betrokkenheid; 

o Over het vermogen beschikken om atleten en omkadering te motiveren tot het 

behalen van de hoogste doelen. 

▪ Werken in teamverband:  

o Samenwerken met je stakeholders binnen en buiten de federaties; 

o Samenwerken met de andere coördinatoren van G-sport Vlaanderen voor het 

realiseren van de verschillend beleidsacties; 

o (Mee) Aansturen van de verschillende commissies en platformen 

(topsportcommissie, atletencommissie, coachesplatform, kineplatform, 

artsenplatform). 

▪ Strategisch denken:  

o Een beleid voeren en verdedigen dat de topsportwerking op langere termijn 

succesvoller maakt; 

o Ondersteuningskeuzes durven maken binnen de beschikbare budgetten in functie 

van de resultaatsdoelstellingen. 

▪ Plannen en organiseren:  

o Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen, gekoppeld aan de nodige 

acties. 

▪ Discretie 

o Op gepaste wijze omgaan met vertrouwelijke info die komt van atleten en 

omkadering. 
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Aanbod  

 

▪ Een eigentijdse organisatie waar nabijheid, grenzen verleggen en deskundigheid de 

kernwaarden zijn.  

▪ Een aangename werksfeer met een ‘jong’ en gedreven team. 

▪ Een bestuursorgaan die je tegelijk ondersteunt en de nodige vrijheid en vertrouwen 

geeft.  

▪ Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een correcte verloning 

volgens PC 329.01. 

▪ Een uitdagende job met standplaats in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13 in Gent, 

dienstverplaatsingen met poolwagens in heel Vlaanderen of naar Brussel, en thuiswerk. 

▪ Andere voordelen: laptop, koptelefoon en 2de scherm (extra 2de voor thuiswerk), GSM 

toestel en abonnement, telewerkvergoeding, maaltijdcheques. 

 

Solliciteer per mail, met je cv en motivatiebrief als bijlagen 

 

Stuur naar steven.vanbeylen@gsportvlaanderen.be tot en met maandag 5 december 2022. 

Meer info? Neem gerust contact met ons op, per e-mail of via 0499 29 13 43. 
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