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Verantwoordelijke activiteiten 
Functiefamilie: Technische experten 

Functiecode: S03007 

Algemeen 
Rang: Bv 
Graad: deskundige 
Directie Recreatiedomeinen 
S03 - Golf Puyenbroeck 
Deze functie geeft leiding aan 1 tot 5 personeelsleden 
Eerste evaluator van deze functie is de centrumverantwoordelijke 
Deze versie werd gewaardeerd op 12/03/2020  en door de provincieraad goedgekeurd op 25/01/2017  

Doel 
Uitvoeren van administratieve en organisatorische taken om het sportief en (re)creatief aanbod vlot te 
laten verlopen. 

Resultaatgebieden 
1. Organiseren en coördineren van participatie-activiteiten zodat deze op een efficiënte en 
klantgerichte manier kunnen verlopen. Taken: 

- Ontwikkelen en opmaken van een sportief aanbod (lessenreeks, sportdag, sportkamp,….) 
- Promoten van de geplande activiteiten 
- Opvolgen van inschrijvingen, attesten en betalingen 
- Beantwoorden van allerhande vragen 
- Instaan voor het onthaal van klanten 
- Uitwerken van instructiefiches en draaiboeken 
- Bijhouden van statistieken 
- Organiseren van klantenbevraging en tevredenheidsonderzoek 

2. Aansturen van de monitoren, lesgevers en gidsen zodat deze op een efficiënte en klantgerichte 
manier ingeschakeld kunnen worden. Taken: 

- Opmaken van de uurroosters en/of aanvragen van lesgevers/gidsen/monitoren 
- Opleiden en coachen van de monitoren en/of lesgevers 
- Opmaken van de taakverdelingen 
- Bewaken en evalueren van de leskwaliteit  
- Indien nodig, zelf les geven.  

3. Zorgen voor sportmateriaal zodat dit permanent een duurzaam en kwaliteitsvol aanbod garandeert. 
Taken: 

- Inventariseren van bestaand (sport)materiaal  
- Aankopen en vervangen van (sport)materiaal 
- Onderhoud opvolgen van (sport)materiaal 

4. Integreren van trends, kennis, regelgeving en evoluties binnen je werkdomein zodat eigentijdse en 
aantrekkelijke activiteiten kunnen ingericht worden. Taken: 

- Uitwerken van nieuwe sportactiviteiten 
- Opstellen van risico analyses 
- Toezien op de veiligheid van deelnemers 
- Toepassen van de vigerende regelgeving 

Gedragscompetenties 
Kerncompetenties 
Functiefamilie: Technische experten 
Bijkomende: Communiceren Praktisch denken Resultaatgericht werken Coachen Zelforganisatie 

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding 
- je kan werken met Officetoepassingen 
- je hebt een rijbewijs B 
- je werkt zelfstandig en staat in voor je team 
- je denkt steeds in functie van de klant 
- je bent technisch aangelegd en je kent een beetje van alles wat. (Boten herstellen, fietsen 

herstellen,… ) 

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding 

-  

- reserveringssysteem 
-  
- bootredder  

Selectievoorwaarden 
Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure: 

- diploma: bachelor in een sportrichting 
- ervaring: geen 
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Voorwaarden voor kandidaten via interne procedure: 
- diploma: geen 
- ervaring: geen 

Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 
- je bent bereid je bij te scholen voor “items” die je minder beheerst 
- je hebt een rijbewijs BE of bent bereid dit na indiensttreding te behalen 
- bereidheid tot avond- en weekendwerk 

 


