
 

 

 
 

 

VACATURE 
 

 
MOEV zoekt een 

SPORTTECHNISCHE MEDEWERKER (M/V) 
 om het team van West-Vlaanderen te versterken. 

 
 

 
 

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. 

 

 

 

 
 

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 bewegings- 

beleid 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 sporttechnisch medewerker sta je mee in voor:  

 

o De organisatie van schoolsportactiviteiten van MOEV (uitwerken planning, vastleggen 

sportaccommodatie, verwerken van inschrijvingen en resultaten). 

o De ondersteuning tijdens het voorbereiden en uitvoeren van lokale schoolsport. 

o De opvolging van de samenwerking met sportclubs en –federaties i.k.v. 

woensdagnamiddagactiviteiten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moev.be/


 

 

 

 

 

 
JE PROFIEL 
 

• Je hebt een diploma bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen of 
Lichamelijke opvoeding en Bewegingsrecreatie of een ander diploma op bachelor niveau en 
een grote affiniteit met bewegen en sport. 

• Je  hebt zin voor initiatief, je kan zelfstandig werken en je bent in staat je verantwoordelijkheid 
op te nemen. 

• Je bent communicatief, vastberaden en bezit een grote dosis enthousiasme, gekoppeld aan 
flexibiliteit. 

• Je bent organisatorisch sterk, je kan planmatig werken. 
• Je hebt een goede kennis van het sport- en onderwijslandschap 
• Je bent vertrouwd met de kadermethodiek ‘Gezonde School’ en het beleidsinstrument ‘Sport 

beweegt je school’ of je bent bereid je hierin te verdiepen. 
• Je bent bereid voortdurend te leren en je kan goed in een team samenwerken. 
• Je bezit de nodige administratieve vaardigheden en je hebt praktijkgerichte informaticakennis. 
• Je kiest voor een gezonde levensstijl. 

 
WIJ BIEDEN JE 
 

• Een voltijds tijdelijk contract (vervagingscontract voor onbepaalde duur) met ingang ten laatste 

op 8 november 2021. 
• Een uitdagende, boeiende en afwisselende job in een sportieve omgeving. 
• Een aangename en vlotte werksfeer in een dynamisch team. 
• Loon – en arbeidsvoorwaarden volgens paritair comité 329.01 (barema B1C, Bachelor) 
• Een aantrekkelijke vakantieregeling. 

 

 

 
 

Bezorg je motivatiebrief en cv , ten laatste op 25/10/2021 aan Leen Van Looy, coördinator MOEV 
West-Vlaanderen via mail naar leen.vanlooy@moev.be.  Gebruik “Sollicitatie sporttechnisch 
medewerker”” als referentie. 

Indien we je selecteren op basis van je cv en motivatiebrief, zal je in de week van 25 oktober of 2 

november 2021 uitgenodigd worden voor een gesprek. 
 

 
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Leen Van Looy via 

Leen.vanlooy@moev.be of op het telefoonnummer 0474/41 36 24. 

 
 

 
 

                                                                                 
 
 
 

 

INTERESSE? 

http://www.moev.be/

