Voetbal Vlaanderen organiseert voetbal, futsal en minivoetbal in Vlaanderen en wil elk individu de kans bieden om
in het voetbal actief te zijn. Als speler, maar ook als coach, ouder, scheidsrechter, bestuurslid, vrijwilliger, … We
trachten een maximale spelbeleving te koppelen aan een maximale ontwikkeling, aan een kwalitatieve omkadering
en aan een voetbalsport die ethiek uitademt. We geloven sterk in de sociale kracht van voetbal. Als grootste
sportfederatie in Vlaanderen willen we laagdrempelig zijn en blijven. Onze ambitie is om als een referentiefederatie
in Vlaanderen, België én Europa beschouwd te worden.
VACATURE
Voetbal Vlaanderen werft binnen haar Sporttechnisch Departement een Manager Jeugdsport aan. Dit is een
voltijdse functie met werkplaats in Brussel (Houba de Strooperlaan 145 1020 Brussel). De indiensttreding is indien
mogelijk voorzien vanaf 1 januari 2018.
De Manager Jeugdsport vormt een belangrijke schakel in de organisatie en de coördinatie van het jeugdsportbeleid
van de federatie en zorgt voor een goede verankering van dit jeugdsportbeleid in het algemeen beleid van de
federatie.
FUNCTIE
Algemeen
Onder leiding van het hoofd van het Sporttechnisch Departement ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke
invulling van de jeugdcompetitie op gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal niveau, het opstellen en het
opvolgen van het vierjaarlijks beleidsplan, jaarlijkse actieplannen en de hieraan gelinkte subsidiedossiers en het
organiseren van de beleidsfocus Jeugdvoetbal 2020.
1. Jeugdcompetitie (gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal niveau)






Je coördineert allerlei initiatieven ter bevordering van een jeugdcompetitie op maat van de jeugdspeler en
de club.
Je waakt over de correcte organisatie van de jeugdcompetitie op gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal
niveau conform de bepalingen van het bondsreglement.
Je coördineert de jeugdlicentieaanvragen voor provinciaal en interprovinciaal jeugdvoetbal.
Je waakt over de correcte naleving van de jeugdlicentievoorwaarden van de clubs met een provinciaal en
interprovinciaal label.
Je bent de contactpersoon tussen het Sporttechnisch Departement; het Departement Competities en het
Departement Referees van Voetbal Vlaanderen.

2. Opmaak beleidsplan, jaarlijks actieplan en subsidiedossiers





Je coördineert het beleidsplanningsteam dat verantwoordelijk is voor de opmaak van het vierjaarlijks
beleidsplan en de beleidsfocussen “innovatie” en “laagdrempelig sporten”.
Je volgt de realisatie van de doelstellingen en de acties van het algemeen beleidsplan en van de
beleidsfocussen “innovatie” en “laagdrempelig sporten” van Voetbal Vlaanderen op in overleg met de
verantwoordelijke sporttechnische medewerkers.
Je bent de contactpersoon tussen Voetbal Vlaanderen en Sport Vlaanderen betreffende alle ingediende
beleidsplannen, actieplannen en subsidiedossiers.

3. Beleidsfocus Jeugdvoetbal 2020






Je coördineert het beleidsplanningsteam dat verantwoordelijk is voor de opmaak van de beleidsfocus
“Jeugdvoetbal 2020”.
Je volgt de realisatie van de doelstellingen en de acties van de beleidsfocus “Jeugdvoetbal 2020” van
Voetbal Vlaanderen op in overleg met de verantwoordelijke sporttechnische medewerkers en het
auditbureau.
Je volgt nauwgezet de verschillende subsidiëringsmechanismes (auditsubsidies, effectsubsidies en
kernsubsidies) binnen beleidsfocus “Jeugdsport 2020” op.
Je bent de contactpersoon tussen Voetbal Vlaanderen en Sport Vlaanderen, de clubs en andere
stakeholders.

PROFIEL

















Je kan medewerkers motiveren en coachen.
Je kan projecten plannen en leiden.
Je kan in een team werken maar ook autonoom een project uitwerken.
Je bent sociaal en communicatief.
Je past je vlot aan aan nieuwe situaties en bent flexibel.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid.
Je bent creatief.
Je bent resultaatgericht.
Je bent nauwkeurig en snel van handelen.
Je hebt praktijkgerichte informatica kennis.
Je hebt kennis van de sportwetgeving.
Je hebt kennis van de organisaties “Voetbal Vlaanderen” en “Sport Vlaanderen”.
Je hebt kennis van en ervaring in het opmaken van beleidsplannen.
Je hebt ervaring in het jeugdvoetbal/jeugdsport.
Je bent bij voorkeur in het bezit van een bachelor of master diploma in de lichamelijke opvoeding en/of
diploma “Sportmanagement”.
Je bent bij voorkeur in het bezit van een Trainer B diploma voetbal.

AANBOD




Een voltijdse job (37 u/week) bij de grootste sportfederatie van Vlaanderen door middel van een vast
contract of via een detachering Ministerie van Onderwijs (indien vast benoemd in het onderwijs)
Vaste werkplaats in Brussel
Een leidinggevende functie binnen een enthousiast team in een moderne werkomgeving

INFORMATIE
Voor alle informatie aangaande deze functie kan je Bob Browaeys per e-mail (bob.browaeys@voetbalvlaanderen.be)
contacteren.
KANDIDATUUR
Geïnteresseerd? Gelieve jouw kandidatuur naar Benny Mazur per e-mail (benny.mazur@voetbalvlaanderen.be) te
sturen en dit uiterlijk op 12 december 2017.

