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PROJECTMEDEWERKER (M/V/X) SPORTPRET VZW AFDELING 
PROVINCIE ANTWERPEN 

Omschrijving 

Sportpret vzw organiseert sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare 

kinderen, voor de activiteiten die plaatsvinden in 2019 in provincie Antwerpen 

(Antwerpen, Turnhout en mogelijk ook te Mechelen) zoeken we een 

projectmedewerker.  

Functieomschrijving 

- Het plannen van de activiteiten in samenspraak met partners en bestuur 

- Het samenwerken met partnerorganisaties/stedelijke diensten bij de uitvoering 

- Het zoeken van lesgevers, het begeleiden en opvolgen van deze vrijwilligers 

- De totale begeleiding van de projecten, de voorbereiding, uitvoering en 

evaluatie 

- Duidelijke terugkoppeling naar bestuur + partnerorganisaties 

- Het verkennen en opstarten van een nieuw aanbod  

Job gerelateerde competenties  

- Diploma of ervaring in event- en/of organisatiemanagement is een pluspunt  

- Achtergrond in armoedebestrijding/sociaal werk is een pluspunt maar geen 

absolute vereiste 

- Je kan zeer zelfstandig werken, zelf projecten opstarten, uitwerken en 

begeleiden  

- Duidelijke communicatie met andere organisaties en het bestuur is een 

basisvaardigheid 

- Je bent een organisatorisch supertalent en kan elk probleem op een correcte 

manier analyseren en aanpakken 

- Je bent een echte teamplayer en volhouder  

- Je kan zelf voor nuttige inbreng zorgen en bent daarnaast kritisch over andere 

inbreng/informatie 

- Je bent flexibel en een alleskunner 

- Je kan crisisproblemen snel en correct aanpakken en oplossen 

- Beschikken over een rijbewijs is nuttig maar niet noodzakelijk 

- Je kan vlot communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk 

- Kennis van Word, excel, acces zijn een voordeel 

Contract  

Te beginnen op 1 april, of zo snel als mogelijk. Contractvorm nog te bepalen in 

overleg. Minstens tot december 2019. Mogelijkheid tot verlenging contract. 
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Tewerkstellingsbreuk 

16 uur/week ofwel 2/5de 

Werkvoorwaarden 

Werkrooster in overleg te bepalen, thuiswerk is mogelijk, maar ook op locatie 

gaan behoort tot het werkpakket. Flexibiliteit staat bij ons voorop, in beide 

richtingen. 

Verloning 

Volgens vastgesteld loonbarema PC 329 B1c 

Deadline 

Je kan op de vacature reageren tot en met 18 maart, de eerste 

sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf 20 maart.  

Indienen sollicitatie 

Stuur een mail naar info@vzwsportpret.be  

Onderwerp: Sollicitatie [Volledige naam] 

Als bijlage: CV en motivatiebrief 

 

Contact 

info@vzwsportpret.be   

0471/11.22.40 
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