Sporta, een veelzijdige en belangrijke speler in het Vlaamse sport- en jeugdlandschap, is voor de
versterking van haar team ‘Kampen en Vakanties’ voor spoedige indiensttreding op zoek naar een
voltijdse

MEDEWERKER Kampen en Vakanties
(monitorenwerking) m/v/x
Ter aanvulling van onze dienst Kampen en Vakanties (KaVa) zijn wij op zoek naar de geschikte
kandidaat om de monitorenwerking voor zijn/haar rekening te nemen.
Hoe ziet jouw functie eruit?
•
•
•
•
•
•
•
•

Werving en de selectie van monitoren voor sport- en vakantie- kampen;
Medeverantwoordelijk voor het uitbouwen en onderhouden van een hechte monitorenploeg
Communiceert met een uitgebreide groep monitoren via diverse media
Organisatie en ondersteuning van de kadervorming
Organisatie van evenementen voor monitoren en kampdeelnemers
Coachen, opvolgen en bijsturen van monitoren
Opvolgen trends rond monitorenbeleid en kadervorming
Administratieve afhandeling monitorengebeuren

Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•

Je beschikt minimaal over een bachelor, bij voorkeur in een sociale op sportgerelateerde
richting;
Je bent enthousiast, gedreven en geëngageerd;
Inventiviteit en creativiteit zijn op je lijf geschreven;
Je hebt een groot engagement ten aanzien van je werkgever en bent bereid tot flexibele
werkuren (avond- & weekendwerk en vakantieperiodes);
Je bent een vlotte communicator, zowel mondeling als schriftelijk.

Wij van onze kant bieden jou:
Sporta, dat is het creatief aanwenden van beschikbare middelen om maximaal rendement te halen.
Continue verbetering zit in ons DNA. Geen files, geen formele dresscode, maar tijd om je in een
aangename omgeving te ontwikkelen. Samen met ons bouw je aan je succesvolle carrière. Sporta
biedt je een wereld van werken en leven, uitgebreide sportmogelijkheden in een aangename
omgeving.

•
•

•
•
•
•

Voltijds contract van onbepaalde duur
Salaris volgens barema’s PC329.01 met een mooi pakket extralegale voordelen
(maaltijdcheques, eindejaarspremie, sport@work, terugbetaling woon-werkverkeer,
onkostenvergoeding, sportverzekering, …)
Snelle indiensttreding
Flexibele tewerkstelling met glijdende werktijden
Mogelijkheid tot telewerken
Last but not least: een job in een dynamische omgeving met toffe collega’s

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

