VACATURE

MOEV zoekt een

MEDEWERKER NATUURGEBONDEN SPORTEN &
SPORTTECHNISCHE MEDEWERKER (M/V)
(als contractueel of gedetacheerde vanuit het onderwijs)

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 cultuur.
Het MOEV-bewegingskompas inspireert scholen om een gezonde mix van zitten, staan , bewegen en sporten te realiseren.

MOEV JIJ OOK MET ONS MEE?
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.

JE FUNCTIE

Als medewerker natuurgebonden sporten en sporttechnisch medewerker sta je mee in voor de
organisatorische voorbereidingen en uitwerking van schoolsportactiviteiten én de administratieve
verwerking ervan zoals het:
• voorbereiden en promoten van activiteiten en projecten
• begeleiden en uitvoeren van schoolsportactiviteiten (bewegingslandschappen,
interscolaire activiteiten tijdens en buiten de lesuren, projecten,…)
• opmaken van de planning van schoolsportactiviteiten
• reserveren van de nodige sportaccommodaties
• verwerken van inschrijvingen en uitslagen
• je bent in het kader van natuurgebonden sporten verantwoordelijk voor het:
-- rechtstreeks leidinggeven aan een aantal monitoren en collega’s
-- onderhoud/vernieuwingen van het adventure park De Plas Kelchterhoef
-- veiligheid (risicoanalyse, opleiding monitoren, check-up beschermingsmaterialen,
opstellen veiligheidsdraaiboeken,…)
-- de fietsuitleendienst

JE PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma bachelor Lichamelijke Opvoeding.
Je hebt een grote zin voor verantwoordelijkheid.
Grensverleggende en avontuurlijke buitensportactiviteiten vormen je natuurlijke biotoop.
Je bent communicatief, vastberaden en bezit een grote dosis enthousiasme,
gekoppeld aan flexibiliteit.
Je bent sociaal en kunt goed overweg met kinderen.
Je hebt zin voor initiatief, kunt zelfstandig werken en respecteert procedures.
Je vindt zelfontplooiing, sociale vaardigheden en teambuilding pedagogisch belangrijke aspecten.
Je bent organisatorisch sterk, je kunt planmatig werken en bent in staat om creatieve ideeën
uit te werken.
Je bezit de nodige administratieve vaardigheden en hebt een goede informaticakennis.
Je bent een motivator, kunt een positieve dynamiek in de hand werken én bent een teamspeler.
Je kiest voor een gezonde levensstijl.

ERVARING
Geen specifieke werkervaring vereist. Gelijkaardige werkervaringen strekken tot de aanbeveling.

WIJ BIEDEN JE
•
•
•
•

Een
Een
Een
Een

uitdagende, boeiende én afwisselende job.
aangename en vlotte werksfeer in een dynamisch team.
voltijds contract tot 15 juni 2019 (dagwerk).
verloning volgens paritair comité 329.01 (socio-culturele sector) barema B1c.

In geval de functie wordt ingevuld door een vastbenoemde leerkracht L.O. die gedetacheerd wordt naar
MOEV, krijgt betrokkene “verlof wegens opdracht” met behoud van wedde.
Je moet hiervoor toelating krijgen van het schoolbestuur.

PLAATS TEWERKSTELLING
MOEV Limburg – Mooksteeg 48 – 3530 Houthalen-Helchteren

INTERESSE?
Bezorg je motivatiebrief met CV als één document in pdf-formaat, ten laatste op 15 februari 2019 aan
Koen Stas, coördinator MOEV Limburg via mail naar koen.stas@limburg.moev.be. Gebruik “Vacature
NGS” als referentie.
Indiensttreding staat gepland op 11 maart 2019.
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Koen Stas
via koen.stas@limburg.moev.be of op het telefoonnummer 011 60 33 86.

WWW.MOEV.BE

