Sportpromotor (m/v/x)
Ben je in de ban van sport en kan je naast jezelf, ook anderen overtuigen om meer te gaan bewegen? Ben je daarnaast ook nog
een echt organisatietalent? Lees dan snel verder!
Hieronder vind je een beknopte beschrijving van deze vacature. Raadpleeg de informatiebundel onderaan voor uitgebreide
informatie.
Beknopte 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 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 Gsportdagen 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.
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.

Jij...
hebt een bachelorsdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Ook als laatstejaarsstudent kom je in aanmerking.
werkt je snel in m.b.t. hedendaags sportbeleid, communiceert op een klantgerichte en constructieve manier en je biedt een kwalitatieve
dienstverlening en objectieve ondersteuning.
hebt affiniteit met sport en volgt de trends en tendensen binnen het beleidsdomein sport en beweging op.
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.
communiceert op een klantgerichte en constructieve manier en je biedt een kwalitatieve dienstverlening en objectieve ondersteuning.

Stad Aalst...
biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want
“Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
heeft een voltijds contract van onbepaalde duur als sportpromotor in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van flexibele arbeidstijd
van 7uur tot 22uur, met servicetijd tussen 9 uur en 16 uur.
biedt je een loon binnen weddeschaal B1-B3 (met een basisbrutowedde tussen 2638,60 EUR per maand en 4400, 19 EUR per maand).
Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende
tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
geeft je de kans om aan de slag te gaan in Aalst, nl. in het sportcentrum Schotte (adres: Kapellekensbaan 8, 9320 Aalst)
vult jouw loon verder aan met 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, …)
voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je hier alles over.

Maar hoe solliciteer je nu?
Solliciteren doe je via de knop 'Solliciteer nu' waar je tot en met 29 augustus 2022 een recent cv en jouw diploma kan opladen.
Een sollicitatie bestaat uit:
Een sollicitatiedocument (geslaagd/niet geslaagd), dit dien je in op 29 augustus 2022 samen met jouw cv en diploma of uiterlijk op 30
augustus 2022 via jobs@aalst.be
Een thuisopdracht op 40 punten (eliminerend): je ontvangt de opdracht op 7 september 2022 en dient deze ten laatste in op 11
september 2022.
Een mondeling gedeelte op 60 punten (eliminerend) met een presentatieopdracht, op 4 oktober 2022 .
Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips.

Blijf je toch achter met vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Jolien Uyttersprot, recruiter
via 0470 85 67 56 of via jobs@aalst.be.
Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij , Amelia Drera, recruiter A&S Solutions via 0468
21 59 76 of amelia@assolutions.be.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Stijn Vermassen,
teamverantwoordelijke via stijn.vermassen@aalst.be.
aanvraag_redelijke_aanpassingen.docx
Infobundel_aanwerving.pdf
Sollicitatiedocument_aanwerving.docx
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Interesse?
Voor meer informatie:
Bel JOLIEN UYTTERSPROT
op het nummer: 053 72 32 50

