
VACATURE

Functiebeschrijving

Projectmedewerker (M/V/X)
Aan de slag in een professionele vereniging met een maatschappelijk doel

Netwerk Lokaal Sportbeleid is de ledenvereniging en het dienstverlenend kenniscentrum voor 
iedereen die bezig is met sport en bewegen in steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel.

Netwerk Lokaal Sportbeleid is een autonome, stevige en ambitieuze organisatie met 10 medewerkers 
en een uitgebreid netwerk van bestuurders en actieve leden. Je gaat dagelijks vanuit een professioneel 
team aan de slag voor én met talrijke betrokken leden actief in steden en gemeenten. Je werkt voor 
een vereniging die bijdraagt aan een sterk lokaal sportbeleid in al haar facetten.

Als Projectmedewerker bij Netwerk Lokaal Sportbeleid:
 • Volg je verschillende projecten en thema’s op in al hun facetten (bv. Green Deal  
                Sportdomeinen, project rond circulair bouwen …).
 • Ondersteun je de werking van verschillende afdelingen en werkgroepen.
 • Werk je mee aan de (inhoudelijke) organisatie van verschillende trefdagen en evenementen  
                rond thema’s die passen binnen de bouwstenen van het lokaal sportbeleid.
 • Geef je vormingen en begeleid je trajecten. 
 • Bouw je een netwerk op binnen het lokale sportbeleid en de bredere sportsector.
 • Ben je hét aanspreekpunt voor onze leden rond specifieke thema’s.
 • Verwerk je kennis tot gebruiksklare tools en kaders voor mensen actief binnen lokaal 
                sportbeleid. 
 • Bouw je expertise en kennis op binnen je dossiers en werk je mee aan co-creatie en
                kennisdeling.
 • Werk je mee aan een performante helpdesk en een goed gevulde kennisbank.

Aanbod

 • Je hebt kennis en ervaring over/met sportbeleid en de sportsector in Vlaanderen en Brussel.
 • Je hebt kennis en ervaring omtrent beleidsplanningsprocessen en organisatiekunde in 
                     non-profit. 
 • Je bent klant- én ledengericht; én hebt oog voor de lokale situatie van onze leden.
 • Je bent resultaatgericht, kan zelfstandig en in team plannen en organiseren.
 • Je denkt conceptueel én kan deze concepten concretiseren in praktijkgerichte tools.
 • Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor details die het verschil maken.
 • Je bent een motivator en je kan een positieve dynamiek op gang brengen. 
 • Je bent communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk). 
 • Je werkt impactgericht.

Profiel en competenties

Een job in een sterke, stabiele en ambitieuze organisatie met een centrale positie in het sportieve 
/ socio-culturele middenveld in Vlaanderen. Een boeiende werkomgeving bij een professionele 
vereniging (10 fantastische collega’s) met een maatschappelijk doel.

 • Voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur.
 • Marktconform loon (PC 329.01) rekening houdend met opleiding en relevante ervaring.
 • Tewerkstelling op ons kantoor in Sint-Niklaas (bereikbaar met openbaar vervoer uit de ruime  
                regio) en mogelijkheden rond thuiswerk.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.

Interesse?

Bezorg je CV en motivatiebrief tegen uiterlijk maandag 30 mei 2022 aan jeroen@lokaalsportbeleid.be.
Met vragen omtrent de functie kan je terecht op hetzelfde adres.

Netwerk Lokaal Sportbeleid 
August De Boeckstraat 1 Bus 3 

9100 Sint-Niklaas

www.lokaalsportbeleid.be 
info@lokaalsportbeleid.be 

T 03 780 91 00

Aanwervingsvoorwaarden en opleiding

 • Je beschikt over een bachelor of een master diploma.
 • Ervaring is een meerwaarde, maar geen must.

https://www.facebook.com/NetwerkLokaalSportbeleid
https://www.linkedin.com/company/13981562
https://twitter.com/NetwerkLokSport
https://www.instagram.com/netwerklokaalsportbeleid

