Informatiebundel selectieprocedure Sportpromotor
aanwervingsprocedure
Stad Aalst
Het stadsbestuur streeft ernaar Aalst uit te bouwen tot een aantrekkelijke, charmante en
sociaalvoelende woonstad waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen.
Onderstaand organogram toont de organisatiestructuur van stad Aalst, die een modeldienst- en
hulpverlener wil zijn voor onze bevolking en waar een blijvende investering in toegankelijke en
kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening als vanzelfsprekend wordt aanzien.
De organisatie telt ruim 1800 gedreven medewerkers.

Plaats in de organisatie
Je maakt als sportpromotor deel uit van het thema Mens, dienst Sport, team sportbeleid.
Aalst Sport wil meer Aalstenaars structureel laten bewegen en zet hiertoe in op de aanleg en beheer
van een performante sportinfrastructuur, een hedendaags beweegaanbod op maat van de
verschillende doelgroepen in onze stad en een beweegvriendelijke openbare ruimte.
De aanleg en het beheer van de sportaccommodatie wordt door het team sportinfrastructuur
gedaan. Team sportbeleid neemt het luik sportpromotie, verenigingsondersteuning,
beweegvriendelijke openbare ruimte en sportbeleid voor haar rekening.
Team sportbeleid en team sportinfrastructuur (sportAG ) werken nauw samen om de sportbelangen
van de stad te verdedigen en een coherent sportbeleid te ontwikkelen.

Jobinhoud
Team Sportbeleid verzorgt onder andere het beweegaanbod in onze stad, daarnaast staat het team
in voor het verhogen en stimuleren van de sportparticipatie. Samen met het team is het jouw
verantwoordelijkheid om sportmogelijkheden te creëren voor zowel individuele sporters en
sportverenigingen als voor het groot aantal basis en secundaire scholen op ons grondgebied.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
-

-

-

-

-

Je start, als sportpromotor, zelfstandig nieuwe activiteiten op en je organiseert deze rekening
houdend en op maat van de doelgroep.
Je denkt mee na over de visie van Aalst sport en maakt mee de vertaalslag naar het beleid.
Je springt in als lesgever in bij lesmomenten wanneer de omstandigheden zich daartoe
aandienen.
Je zorgt voor een goed samengesteld programma in het interscholenaanbod in het basis- en
secundair onderwijs, rekening houdend met de veranderende interesses van het doelpubliek.
Je verzorgt op een professionele manier de afspraken met de scholen en met MOEV. De
interscholenwerking spreidt zich uit over het hele schooljaar en gaat traditioneel van start met
een grootschalige veldloop in het stadspark.
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en opvolging van het gestructureerd sportaanbod
in Aalst met onder andere de eigen seniorensportlessen. Je kan hierbij zelf ingezet worden om
deze lessen te geven.
Je neemt actief deel aan het intergemeentelijk overleg tussen de sportdiensten van de ILV
regiosportdienst Zuid Oost Vlaanderen.
Je bent verantwoordelijk voor een groter structureel G-sportaanbod in onze stad. Je coördineert
de organisatie van de Aalsterse G-sportdagen en werkt mee aan de organisatie van de regionale
G-sportdag.
Je staat als sportpromotor, in het kader van beweegvriendelijke openbare ruimte, in voor het
aanbod aan routesporten. Je werkt het looproutenetwerk verder uit.
Je volgt het peter en meterschap op van de mountainbike- en looproutes en coördineert
eventuele noodzakelijke herstellingswerken.
Je zorgt samen met het team voor de opmaak en de uitvoering van het programma
sportkampen. Het schrikt je niet af om zelf een aantal sportlessen voor je rekening te nemen
indien dit noodzakelijk blijkt.
Je beheert samen met de collega’s het eigen sportmateriaal.
Je staat als sportpromotor in voor de verwerking en administratieve afhandeling van
activiteiten, evenementen, etc.

Profiel
Diploma
Je hebt een bachelorsdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Ook als laatstejaarsstudent kom
je in aanmerking.
Kennis
- Je hebt affiniteit met sport en volgt de trends en tendensen binnen het beleidsdomein sport en
beweging op.
- Je kan een groep mensen (senioren, volwassenen of kinderen) begeleiden.
- Je hebt affiniteit met lesgeven aan verschillende doelgroepen.
- Je hebt interesse in en werkt je snel in het hedendaags sportbeleid en de courante ITtoepassingen in.
Competenties
- Je kan zelfstandig werken binnen een team.
- Je volgt strikt en nauwkeurig jouw taken op en bent van nature een administratieve
duizendpoot.
- Je bent in staat om zelfstandig doelen te stellen, prioriteiten te bepalen en taken af te werken
binnen de vooropgestelde deadline met als doel resultaten te boeken.
- Je bent van nature flexibel en probleemoplossend ingesteld, past je vlot aan onverwachte
omstandigheden aan, zoekt zelfstandig en op eigen initiatief naar alternatieven voor mogelijke
problemen bij dossiers en zorgt voor haalbare oplossingen.
- Je communiceert op een klantgerichte en constructieve manier en je biedt een kwalitatieve
dienstverlening en objectieve ondersteuning.
- Je denkt proactief mee, biedt vanuit je expertise ondersteuning bij complexe dossiers en geeft
gericht advies aan collega’s binnen het team, scholen, andere interne diensten …
- Je bent sterk in samenwerken, zowel binnen het eigen team als met de scholen,
sportverenigingen en andere partners.
- Je handelt loyaal, integer en discreet bij het uitvoeren van je taken en gedurende het contact
met personeelsleden, scholen en andere organisaties en draagt verantwoordelijkheidszin.
- Je bouwt een netwerk uit met mogelijke sportlesgevers en/of private sportaanbieders en
onderhoudt je netwerk actief.
- Je gaat actief op zoek naar informatie en kennis binnen jouw eigen domein en neemt alle
leerkansen met beide handen aan om je eigen loopbaan verder te ontwikkelen.

Waarden
De vier waarden geven identiteit aan onze organisatie. Dit zijn meer dan mooie woorden: elke dienst
/ elk team geeft zelf invulling aan de manier waarop de waarden worden beleefd en gaat er actief
mee aan de slag!

Aanbod
•
•
•
•
•

•
•

Een gevarieerde functie in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen
en klantgerichtheid centraal staan.
Een voltijdse tewerkstelling als sportpromotor in de aanbieding waarbij je werkt in een
systeem van flexibele arbeidstijd tussen 7 uur en 22 uur, met servicetijd tussen 9 uur en 16
uur. Sporadisch werk je ook ‘s avonds of in het weekend.
Werken in het sportcomplex Schotte (adres: Kapellekensbaan 8, 9320 Aalst).
Weddeschaal B1-B3 (brutowedde tussen 2638,60 EUR / maand en 4400,19 EUR / maand,
afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring).
Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie.
Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen
(laptop, …)
Een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
Ben je benieuwd welke andere voordelen we jou aanbieden? Lees dit hier zeker na.
Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:
1. een sollicitatiedocument (geslaagd/niet geslaagd)
2. een thuisopdracht op 40 punten
3. een mondeling gedeelte op 60 punten
Elk onderdeel is eliminerend. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat slagen op het
sollicitatiedocument, moet de kandidaat 60% van de punten behalen op de thuisopdracht, 60% van
de punten behalen op het mondeling gedeelte en 60% van de punten behalen op het geheel van de
selectie.

• Uiterste inschrijvingsdatum
• Recent cv én kopie van je bachelorsdiploma bezorgen via website www.aalst.be
29/08/2022

30/08/2022

7/09/2022 11/09/2022

4/10/2022

• Uiterste datum voor het indienen van het sollicitatiedocument
• Je kan het sollicitatiedocument tot en met 29 augustus 2022 digitaal opladen samen met je CV en
diploma via www.aalst.be of je bezorgt het sollicitatiedocument na het indienen je digitale sollicitatie
uiterlijk op 30 augustus 2022 via jobs@aalst.be
• geslaagd/niet geslaagd - eliminerend

• Thuisopdracht
• Je ontvangt de opdracht op 7 september 2022 en dient deze ten laatste in op 11 september 2022.
• Op 40 punten - eliminerend

• Mondeling gedeelte bestaande uit een presentatieopdracht en een competentiegericht interview
• Indien veel kandidaten ook op 3 oktober 2022
• Je ontvangt de presentatieopdracht op 28 september 2022 en dient deze ten laatste in op 2 oktober
2022.
• Op 60 punten - eliminerend

Informatie

Informatie over selectie onderdelen en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je
raadplegen op de website van de stad Aalst. Ook kan je er sollicitatietips terugvinden.

• Voor meer inlichtingen over de
selectieprocedure kan je
tussen 9u en 17u contact
opnemen met Jolien, recruiter
• Als recruiter ben ik vaak in
gesprek. Laat gerust een
voicemail na en ik bel je zo snel
als mogelijk terug.

• 0468 21 59 76
• amelia@assolutions.be
• Voor meer informatie over
jouw kandidatuur, kan je
tussen 9u en 17u terecht bij
Amelia, recruiter - A&S
Solutions.

Stijn Vermassen

• 0470 85 67 56
jobs@aalst.be

Amelia Drera

Jolien Uyttersprot

De vacature zal worden opgevolgd door onze externe partner A&S Solutions. Zij zullen alle
kandidaten gedurende de volledige selectieprocedure contacteren in naam van de stad Aalst.

• 053 72 31 15
stijn.vermassen@aalst.be
• Voor meer informatie over de
inhoud van de functie, kan je
tussen 9u en 17u contact
opnemen met Stijn,
teamverantwoordelijke.

