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Vacature team manager nationaal team powerchair 
hockey  

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 coach voor het nationaal 

team powerchair hockey. Powerchair Hockey is een ploegsport waarin snelheid met 

tactiek gecombineerd wordt. Deze sport wordt gespeeld door personen met een 

fysieke beperking die sporttechnisch afhankelijk zijn van een elektrische rolstoel. 

 

Functieomschrijving 

 

- Je doet de administratieve en logistieke opvolging van nationale trainingen, stages, 

teambuildings en internationale wedstrijden: sporthal, materiaal, hotel, transport, 

wedstrijdinschrijvingen… 

- Je bent de link tussen de coach en de omkadering, de spelers en het secretariaat van 

G-sport Vlaanderen en maakt onderling duidelijke afspraken. 

- Je bent op internationale wedstrijden het aanspreekpunt voor IWAS en het lokale 

organisatiecomité. Je leidt ter plaatse alles in goede banen.    

- Je gaat actief op zoek naar financiële middelen en probeert de kost voor het team zo 

laag mogelijk te houden. 

 

 

Jouw competenties  

 

- Je hebt een grote betrokkenheid om je taken op te nemen.  
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- Je bent organisatorisch sterk.  

- Je werkt nauwkeurig.  

Je bent planmatig en behoudt het overzicht.  

- Je communiceert open, duidelijk en proactief. 

- Je bent een teamplayer en werkt vlot samen.  

- Je bent empathisch, toegankelijk en hebt een luisterend oor. 

- Je bent flexibel. 

 

Aanbod 

 

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

kernwaarden zijn.  

- Je hebt de back-up van een ‘jong’ en gedreven team dat je tegelijk ondersteunt en de 

nodige vrijheid en vertrouwen geeft. 

- Je gaat een engagement aan tot 31 december 2024. 

- Je voert de taken uit op vrijwillige basis.  

 

Solliciteren per mail, met je cv en motivatiebrief als bijlagen  

 

Stuur naar steven.vanbeylen@gsportvlaanderen.be tot en met zaterdag 31 december 2022. 

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