Triatlon Vlaanderen
Adres: Diestsesteenweg 49, 3010 Kessel-Lo
E-mail: info@triatlon.vlaanderen
Website: http://www.triatlon.vlaanderen

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR (M/V)
Triatlon Vlaanderen is op zoek naar een algemeen directeur (fulltime) om ons team te leiden.
Ben je gedreven en doelgericht, heb je zowel commerciële- als organisatorische ambities en hou je van de combinatie
tussen strategisch denken en operationeel uitvoeren? Kan je werken met mensen én voor mensen? Dan ben jij onze
kandidaat!
Solliciteer snel, dan maken we samen werk van onze toekomst.

TAKENPAKKET ALGEMEEN DIRECTEUR
•

Je neemt de algemene leiding van Triatlon Vlaanderen, waarbij je de uitvoering van het beleidsplan van de
federatie over diverse domeinen coördineert en tot uitvoering brengt.

•

Je neemt de leiding over het huidige team van professionele medewerkers en volgt de evolutie van het team.
Eveneens werk je mee aan het creëren van de juiste organisatiecultuur en een goede teamspirit.

•

Je bewaakt de vertaling en toepassing van het sportdecreet op de dagelijkse werking van Triatlon Vlaanderen
met de nodige zorg. Je onderhoudt hiervoor de nodige contacten bij diverse stakeholders zoals Sport
Vlaanderen.

•

Je kan niet enkel strategisch denken, maar je houdt er ook van zeer operationele taken op te nemen. Als
directeur van een kleine organisatie sta je met beide voeten mee in het werkveld.

•

Je besteedt aandacht aan het ontwikkelen en concretiseren van een zowel korte- als langetermijnvisie.

•

De eindverantwoordelijkheid over de financiële en operationele organisatie ligt in jouw handen.

•

Je bent de drijvende kracht achter de commerciële uitbouw van de organisatie evenals het behartigen van
de belangen van (potentiële) partners en commerciële samenwerking met bedrijven.

•

Je neemt deel aan de vergaderingen van het bestuursorgaan en bereidt deze, in samenspraak met de
voorzitter, voor.

PROFESSIONELE COMPETENTIES
•

Leiding & management
We zoeken een bedrijfsleider die de realisatie van doelstellingen in een veranderende context kan managen.

•

Actiegericht
Er wordt verwacht dat je een sterke zin voor initiatief hebt, actiegericht bent en op de een verbindende
manier de ondernemingszin in de federatie ondersteunt.

•

Resultaat-geörienteerd
Je bent resultaatsgericht, werkt doelgericht en gestructureerd in een dynamische omgeving.

•

People Management
We kijken uit naar een empathische people manager met empowermernt skills die het team van gemotiveerde
medewerkers verder laat groeien in hun rol.

•

Financiële affiniteit
Als algemeen directeur beschik je over de nodige financiële inzichten en staat garant voor een professioneel
financieel en budgetbeheer bij de uitvoering van het beleid.

•

Sportoriëntatie
Je hebt een brede kennis en/of interesse in de wereld van sport en beweging.

•

Commerciële aanpak
Je stippelt commerciële beleid van de organisatie uit samen met de relevante betrokkenen. Je overtuigt
potentiële

partners

over

de

meerwaarde

van

een

samenwerking

met

de

federatie.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•

Besluitvaardige en accurate leider
Motivator en coach
Integere people manager

•
•
•

Helder communicator
Empathische bruggenbouwer
Enthousiaste netwerker

KWALIFICATIES
•

Je beschikt over een relevant Master diploma of het denkvermogen op masterniveau en een leidinggevende
ervaring om toegevoegde waarde te creëren en waar nodig in te schatten welke kennis nodig is om de
federatie naar een volgend niveau te tillen.

IT EN TALENKENNIS
•
•
•

IT-vaardig: goede kennis van MS-Office. Interesse in technologische vooruitgang is mooi meegenomen.
Frans: goede kennis in begrijpen, spreken, lezen en schrijven.
Engels: goede kennis engels is een sterke plus.

HET 3VL AANBOD
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende, leidende functie met een uitgebreid pakket van verantwoordelijkheden en autonomie.
Boeiende en afwisselende rol met een mix van strategische management en operationele leiding binnen een
dynamische wereld met een sportieve cultuur.
Een uitgesproken positie binnen de triatlonwereld met uitgebreide contacten binnen de sportwereld.
Je mag rekenen op een marktconform pakket (salaris, bedrijfswagen, maaltijdcheques).
Een voltijdse opdracht van onbepaalde duur met een flexibel uurrooster.
Vanaf april 2022 zullen de kantoren verhuizen naar het Sport Vlaanderen domein in Willebroek.

HEB JE INTERESSE?
Mail dan uiterlijk op 12/10/2021 je CV en motivatiebrief door naar: tom.schippers@triatlon.vlaanderen
Wens je meer informatie over de vacature?
•
•

Michaël Schouwaerts via michael.schouwaerts@triatlon.vlaanderen of 0475/85.35.85
Tom Schippers via tom.schippers@triatlon.vlaanderen of 0486/82.36.04

