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Wie zijn wij?  

 

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen 

cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel werk, bibliotheekwerk, 

gemeenschapscentra, jeugdwerk en sport. 

De directie ontwikkelt en voert de beleidsmaatregelen uit voor deze verschillende sectoren. 

Daarnaast realiseert ze eigen projecten en is ze ook actief in de deeldomeinen. 

De administratie geeft verder nog advies aan het werkveld, verleent subsidies en biedt logistieke 

ondersteuning. 

De algemene directie betrekt ook de verschillende overheden in het Brussels hoofdstedelijk 

gewest bij de uitbouw van haar beleid. Er zijn onderhandelingen met de Vlaamse Gemeenschap, 

met de gemeenten en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naargelang van de materie. 

Wat doe je?  

Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende, voor de operationele 

uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en 

beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein. 

Als sportfacilitator ben je verantwoordelijke voor het faciliteren en desgevallend organiseren van 

sportactiviteiten op het lokale vlak. 

 Je opdrachten zijn: 

- Het ondersteunen/faciliteren van en meewerken aan gezamenlijke sportprojecten in een 

lokaal netwerk; 

- Het ontwikkelen van gezamenlijke lokale projecten (duurzaam sportaanbod, sportief 

vakantieaanbod en beweeginitiatieven) voor diverse doelgroepen op diverse locaties, bij 

voorkeur met lokale partners; 

- Specifieke aandacht schenken aan de doorstroming naar sportverenigingen en ander 

duurzaam sportaanbod; 

- Het nemen van initiatieven met het oog op de toeleiding van de kansengroepen naar het 

sportaanbod en het opvolgen van deze sporters; 

- Het organiseren en opvolgen van de inzet van sportanimatoren; 

- Het voeren van een actieve promotie voor sportactiviteiten (beurzen, evenementen, 

specifieke doelgroepen); 

- Detecteren van lokale noden en behoeften, deze signaleren en zelf proactief mee zoeken 

naar gepaste antwoorden. 

 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt een:  Deskundige (niveau B) 
Administratiehuis - sport 

Sportfacilitator 

 Binnen de algemene directie Cultuur Jeugd en Sport 

Tewerkstellingsstatuut:  GECO - Contract van 

onbepaalde duur 

Standplaats: Renaissance 

Werkregime: Voltijds 

Adres: Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 
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Wie zoeken we?  

Je bent in het bezit van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (bachelor, 

graduaat, kandidatuur).  

 
Competentieprofiel 

Waardegebonden competenties  

- dienstbaar zijn 
- integer handelen 
- betrokken zijn 

Niveaugebonden competenties 

Interactief gedrag 

- mondeling vaardig zijn 

- schriftelijk vaardig zijn 

- samenwerken 

Omgaan met informatie 

- problemen analyseren 

- oordelen vormen 

Probleemoplossend gedrag 

- resultaatsgericht handelen 

- klantgericht handelen 

Beheersmatig gedrag 

- plannen en organiseren 

- opvolgen van taken en processen 

Functiegebonden competenties 

- Kennis van het Brussels (sport)landschap is een pluspunt 
- Contactvaardig 

- Flexibele ingesteldheid en bereidheid tot avond- en weekendwerk 

- Zelfstandig werken 

Aanwervingsvoorwaarden 

 
GECO gerechtigd zijn (referentienummer =759877) 
 
Om in aanmerking te komen voor het GECO-statuut moet je binnen het Brussels hoofdstedelijk 
gewest wonen én  

- 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de 
aanstelling vooraf gaat; 

- of 1 dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn, indien u ouder bent dan 40 jaar; 

of reeds werken binnen een GECO-contract. 

“Ook kandidaten die niet binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, komen in 

aanmerking voor deze vacature.” 
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Wat krijg je in ruil?  

- Voltijds GECO-contract van onbepaalde duur met ingang vanaf 28 februari 2019. 

- Loonschaal B111 – Deskundige 

- Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, 

maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement), een 

hospitalisatieverzekering en ruime vormingsmogelijkheden.  

Hoe solliciteren? 

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma, 

ten laatste op 31/01/2019.  

Dat kan:  

- per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Wendy 

Vandervelde, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 

- of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be. met als onderwerp ‘Sportfacilitator’ 

De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 26 november in de Emile Jacqmainlaan 135, 

1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.  

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de sportdienst, surf naar www.vgc.be of www.sportinbrussel.be. 

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer Hilde Van Cauwenberghe op het 

nummer 02 563 05 16, op het GSM-nummer 0491 624 234 of via hilde.vancauwenberghe@vgc.be.   

Heb je nog vragen over de selectieprocedure? Contacteer Wendy Vandervelde op het nummer 02 

563 07 33 of via wendy.vandervelde@vgc.be.  
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