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Sportclub Gidos is een sportvereniging met een recreatief en een competitief aanbod voor personen met een motorische beperking. 

De aangeboden sporten binnen Gidos zijn boccia, bowling, dansen, hockey, tafeltennis, voetbal en zwemmen. Gidos gelooft in de 

mogelijkheden van sporters met een motorische beperking en stimuleert hen om hun dromen te realiseren. Sportclub Gidos is deel 

van Dienstencentrum GID(t)S vzw. 

DE CLUB IS OP ZOEK NAAR: 

 Medewerker Gidos 
(15,20 u /week – m/v) 

Je taken  
- Je staat in voor het opvolgen van de dagelijkse werking van de sportclub.  

o Je bent de link tussen trainers, sporters en bestuur 

o Je volgt de sportkalender mee op en staat in voor het up to date houden van de kalender 

o Je volgt de vragen op van trainers, sporters en vrijwilligers en je zoekt samen naar oplossingen 

o Je volgt de afspraken op met de interne werking en haar ondersteunende diensten (vervoer, 

fondsenwerving, communicatie, vrijwilligers) 

o Je volgt de afspraken op met Parantee, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Hooglede-Gits 

o Je ondersteunt de secretaris in de opmaak van subsidiedossiers 

- Je beheert de inventaris van het clubmateriaal en stelt samen met de vrijwilligers een onderhoudsplan op. 

- Je adviseert aan het bestuur over kwaliteit verbeterende maatregelen.  

- Je organiseert samen met het bestuur fondsenwervende activiteiten zoals een Kaas en Wijnavond, het clubfeest 

en de jaarlijkse Bingo-avond. 

- Je legt, na overleg met het bestuur, contact met potentiële partners en ondersteunt het bestuur in het 

onderhouden van de contacten van de huidige peters, sponsors en partners. 

- Je voert het vrijwilligersbeleid van de club uit. Je maakt vacatures voor nieuwe vrijwilligers op en verspreidt ze. 

Je ondersteunt de vrijwilligers vanuit een waarderende houding. Je gaat op zoek naar talenten bij onze leden 

en hoe ze ingezet kunnen worden in de uitbouw van de club. 

Je profiel 
- Enthousiaste en geëngageerde ‘doe’medewerker met frisse ideeën en affiniteit voor bewegen en sport  

- In het bezit van een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring 

- Verbonden met het sociale weefsel van Hooglede – Gits, Roeselare en/of Lichtervelde 

- Flexibel in takenpakket en uurrooster (aanwezigheid in functie van takenpakket op de trainingen of 

wedstrijden) 

- Zelfstandig werken 

- Probleemoplossend denken 

- Empowerend werken 

- Communicatief (mondelinge en schriftelijke communicatie zoals e-mail, telefoon, website, Facebook, … 

- Goede computervaardigheden (Officepakket en sportspecifieke programma’s) 

We bieden je 
- Een contract van onbepaalde duur met een tewerkstelling van 15,2u (40%)  

- Verloning volgens barema’s Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

Sollicitatieprocedure 
- Geïnteresseerden kunnen solliciteren door hun motivatiebrief en curriculum vitae te mailen naar 

veerle.wouters@gidts.be . Sollicitatiebrieven dienen ten laatste op 2/12/2015 in ons bezit te zijn.  

- Voor meer informatie kan je terecht bij Mevr. Veerle Wouters, voorzitter Gidos, tel. 0474 63 83 04, 

veerle.wouters@gidts.be   
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