MOEV zoekt

SPORTTECHNISCH
MEDEWERKER (M/V/X)
MOEV jij met ons mee?
MOEV is de Vlaamse schoolsportorganisatie die alle leerlingen wil aan het bewegen en sporten
krijgen. Hiertoe heeft MOEV een uitgebreid aanbod van bewegings- en sportactiviteiten binnen en
buiten de lesuren, stimuleert MOEV de leerkrachten om met hun leerlingen meer te bewegen en
minder lang stil te zitten en ondersteunt MOEV scholen om een kwaliteitsvol bewegings- en
sportbeleid uit te bouwen. Momenteel is MOEV op zoek naar enthousiaste begeleiders van
bewegings- en sportactiviteiten lager en secundair onderwijs.”

Je functie
•

•
•

Als sporttechnisch medewerker sta je mee in voor coördinatie van de activiteiten en het
lokaal overleg in verschillende regio’s. Je werkt hierbij mee aan de planning, praktische
uitvoering en administratieve opvolging van bewegings- en sportactiviteiten die MOEV aan
de scholen aanbiedt.
Je ondersteunt de collega’s bij de uitvoering van de Bewegingslandschappen en
evenementen.
Als sporttechnisch medewerker sta je ook in voor het mee ontwikkelen en vernieuwen van
het MOEV-aanbod.

Je profiel & competenties
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een sporttechnisch diploma bachelor (Lichamelijke Opvoeding en
bewegingswetenschappen, Lichamelijke opvoeding en Bewegingsrecreatie, …).
Je hebt een goede kennis van het sport- en onderwijslandschap: je kent de relevante
partners voor MOEV; de planning en organisatie van bewegings- en sportactiviteiten kennen
voor jou weinig geheimen.
Je bent bij voorkeur vertrouwd met de plaats van een aanbod bewegings- en
sportactiviteiten binnen het schoolbeleid.
Je bent vastberaden en bezit een grote dosis enthousiasme, gekoppeld aan flexibiliteit.
Je hebt zin voor initiatief, je kan zelfstandig werken en je bent in staat je
verantwoordelijkheid op te nemen.
Je bent organisatorisch sterk, je kan planmatig werken en je bent in staat om creatieve
ideeën uit te werken.
Je bent communicatief, kan situaties goed inschatten, problemen vanuit diverse
perspectieven bekijken en adequate oplossingen voorstellen.
Je bent bereid voortdurend te leren en je kan goed in een team samenwerken.
Je bent gericht op kwaliteit en resultaat zodat je bijdraagt aan het constant verbeteren van
de MOEV-werking.
Je bezit de nodige administratieve vaardigheden en je hebt praktijkgerichte
informaticakennis.
Je bent een motivator en kan een positieve dynamiek in de hand werken.
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Wij bieden je
•
•
•
•

Een vervangingscontract van 03/10/2022 tot 30/06/2023 met verloning volgens paritair
comité 329.01 (barema B1c).
Een aantrekkelijke vakantieregeling.
Een dynamische werkomgeving.
Een uitdagende functie in een aangename sportieve werksfeer.

Plaats tewerkstelling
Standplaats MOEV Antwerpen (4/5) en MOEV Oost-Vlaanderen (1/5).

Selectieprocedure
Na afloop van de sollicitatietermijn ontvang je een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Interesse?
Bezorg je motivatiebrief met CV als één document in pdf-formaat, ten laatste op 25 september 2022
aan Mieke Smet, coördinator MOEV Antwerpen via mail naar mieke.smet@moev.be. Gebruik
“vacature sporttechnisch medewerker” als referentie.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mieke Smet via
mieke.smet@moev.be of op het telefoonnummer 0497 44 05 74

MOEV ondersteunt scholen om een kwaliteitsvol, gestructureerd
bewegings- en sportbeleid uit te bouwen én in te bedden in hun
gezondheidsbeleid.
Zo ontstaat er een bewegingsrijke schoolcultuur.

M – Motivatie – MOEV brengt leerkrachten samen want samen werkt motiverend en verbindend.
O – Ondersteuning – De MOEV-schoolondersteuners activeren de school om het bewegingsbeleid kwalitatief uit te bouwen. Ze bieden tips, stellen educatieve materialen, activiteiten en
projecten voor als bewegingsinitiatieven tijdens de schooldag.
E – Expertise – MOEV is dé door de Vlaamse overheid erkende organisatie voor beweging in
onderwijs. Jarenlange ervaring in het werkveld, dicht bij de leerkrachten en de leerlingen, levert heel
wat professioneel advies op.
V – Vernieuwing – Vlaanderen – Vitaliteit – MOEV kiest voor de weg van vernieuwing om te
komen tot een prikkelend, activerend aanbod voor alle Vlaamse scholen.
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