
 

 
Sporta wil zoveel mogelijk Vlamingen op een gezonde manier aan het sporten krijgen. Om hen te 
motiveren organiseert deze sportfederatie succesvolle beweegcampagnes, waarbij deelnemers in de 
aanloop naar een sportieve apotheose correct worden geïnformeerd en nauwgezet worden begeleid. 
De meest bekende beweegcampagne van Sporta is ‘Sporta Mon Ventoux’ (www.monventoux.be), die 
jaarlijks duizenden fietsers enthousiasmeert. Gelijkaardige initiatieven worden gepland voor onder 
andere lopen en wandelen. Om deze sportieve events in goede banen te leiden, zoekt Sporta een 
ervaren, energieke gangmaker, die bruist van organisatietalent.  
 

EVENTCOÖRDINATOR (m/v/x) 
 
Hoe ziet jouw functie eruit? 
 

✓ Je bent verantwoordelijk voor de praktische, creatieve en operationele opvolging en 
organisatie van sportieve events, 

✓ Je stelt voor elk project een gedetailleerd roadbook en begroting op, 
✓ Je prospecteert en onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen (partners, 

leveranciers, overheden,…), 
✓ Je stuurt een beperkt team van vaste collega’s aan, evenals een equipe van occasionele 

medewerkers en vrijwilligers, 
✓ Je creëert een vlotte samenwerking met de ondersteunende Sporta-diensten (MarCom, IT, 

boekhouding, HR) en waarborgt een goede wisselwerking met de andere sporta-
kernwerkingen, 

✓ Je beheert plichtsbewust het eventbudget, 
✓ Je bent in staat om van elk event een ware beleving te maken en in elk event de Sporta-

boodschap uit te dragen. 
 
 
Wat verwachten wij van jou? 
 

✓ Je hebt ervaring in het organiseren van sportgerelateerde events, 
✓ Je beschikt over de nodige leiderschaps-skills, 
✓ Je beschikt over correcte communicatievaardigheden en kan onze missie vlot uitdragen, 
✓ Je bent stressbestendig, punctueel en dynamisch, 
✓ Je hebt kennis van de wettelijke regels en administratieve geplogenheden van een 

eventorganisatie, 
✓ Je hebt geen 9-to-5 mentaliteit en straalt enthousiasme uit. 

 
 
Wij van onze kant bieden jou: 
 

✓ Een boeiende functie in een aangename omgeving met toffe collega’s, 
✓ Verloning volgens barema (PC329.01) met aantrekkelijke extra-legale voordelen 

(maaltijdcheques, eindejaarspremie, sport@work, terugbetaling woon-werkverkeer, 
groepsverzekering, sportverzekering, laptop, …) 

✓ Flexibele werkdagen en -uren met uitgebreide telewerk-mogelijkheden, 
✓ Een stevige werkomkadering en de nodige ondersteuning. 

 
Graag ontvangen we jouw motivatiebrief mét CV zo spoedig mogelijk via solliciteren@sporta.be. 

http://www.monventoux.be/

