
Sportigo is in volle groei. Naast het runnen van een zwemschool zijn wij ook actief in het
organiseren van sport-en ravotkampen en sportspecifieke stages (voetbal, volleybal,
padel, …). 

Om ons team te versterken en om onze tanden in nieuwe projecten te kunnen zetten,
zijn we op zoek naar een enthousiaste Project Manager (m/v) die van aanpakken weet. 

Ben jij een geboren organisator-motivator die een kei is in het leiden van een team? Ben
jij een flexibele en creatieve teamplayer voor wie de (jeugd)sportwereld geen geheimen
kent? Ben je net afgestudeerd of heb je al wat ‘organisatorische kilometers’ op je teller? 

SPORTIGO PROJECT

MANAGER

SOLLICITEER DAN ZEKER. 

VACATURE



INHOUDELIJKE OMSCHRIJVING

Je staat, samen met het team, in voor de organisatie van verschillende projecten binnen
Sportigo. Je leidt de zwemschool en bouwt ze verder uit, neemt de dagelijkse werking van de
sportdagen voor je rekening en bent mee verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van
de sportkampen. Daarnaast krijg je ook de kans om nieuwe projecten op poten te zetten.

Je stelt het team van lesgevers zorgvuldig samen, managet het team ook, bent het
aanspreekpunt voor alle stakeholders (kinderen, ouders, zwembadpersoneel, lesgevers, …). 
Je bent aanwezig op de zwemsessies en neemt de algemene leiding in het zwembad.
Je organiseert meetings, bijscholingen, teambuildings.
Je verzorgt de algemene communicatie (mailings, newsletters, promotie, …).
Je werkt de zwem-school inhoudelijk verder uit. 
Je denkt mee strategisch na over de verdere groei van de zwem-school. 

ZWEM-SCHOOL

Je staat in voor de algemene organisatie van onze sportdagen.
Je verzorgt de algemene communicatie (mailings, newsletters, promotie, …).
Je werkt de sportdagen inhoudelijk verder uit (invulling, materiaal, …).
Je bent aanwezig op de sportdagen voor het opstellen en opruimen van het materiaal en
neemt de algemene coördinatie ter plaatse voor je rekening. 
Je bent het aanspreekpunt voor scholen of organisaties. 
Je maakt mee prijsoffertes op en denkt mee strategisch na over de verdere groei van het
sportdagenaanbod. 

SPORTDAGEN

Je werkt actief mee aan de rekrutering en opleiding van monitoren. 
Je staat mee in voor de inhoudelijke uitwerking van de kampen. 
Je staat mee in voor het organiseren van meetings, bijscholingen, teambuildings. 
Je bent op de kampen aanwezig om de algemene leiding op te nemen. 
Je denkt mee strategisch na over de verdere uitbouw van de kampen en stages. 
Je werkt mee nieuwe concepten uit.

KAMPEN & STAGES

IN EEN NOTENDOP



OPLEIDING, KWALIFICATIES EN ERVARING

Bachelor of Master Lichamelijke Opvoeding,
Marketing, Management of gerelateerd
hieraan. 
Rijbewijs B.
Ervaring binnen de sector.
Computer skills; Excel, Word, PPT, internet, … 
Kennis van de ruime sportwereld.

VEREIST WENSELIJK
Je kan goed overweg met sociale media,
multimedia, ontwerp (Canva, …).
Dynamisch (& jong) profiel met heel veel
goesting.

LEIDERSCHAPSVAARDIGHEDEN EN VEREISTE COMPETENTIES
OM DEZE JOB UITSTEKEND UIT TE KUNNEN VOEREN.

Sterke organisatorische vaardigheden.
Je bent een creatieve, flexibele duizendpoot met een eigen visie die ook wel stressbestendig
is. 
Je kan onafhankelijk werken, bent zelfsturend. Je deelt je tijd voor een groot stuk zelf in. 
Je bent een problem-solver en ook een teamplayer.
Je beschikt over sterke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. 
Je kent de cultuur van Sportigo en neemt voortouw in het uitdragen van onze waarden. 
Je zet je tanden graag in een project en lost niet voor het ook gerealiseerd is. 
Positive mind. 

Je werkt actief mee aan de uitwerking van een wekelijks sportaanbod voor volwassenen en
kinderen.
Je begeleidt de activiteiten mee. 
Je staat mee in voor de inhoudelijke uitwerking van het aanbod. 
Je denkt mee strategisch na over de verdere uitbouw van het sportaanbod. 
Je werkt mee nieuwe concepten uit.

WEKELIJKS SPORTAANBOD



WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN?

Een zeer gevarieerde en uitdagende voltijdse job (38u). 
Je bent als werknemer actief en hebt een vaste betrekking. 
Een motiverende en inspirerende werkomgeving waarin je veel vrijheid geniet om zelf
initiatief te nemen. 
Je kan echt een verschil maken en projecten op poten zetten.
Een aantrekkelijk loon en dito extralegale voordelen. 
Je krijgt de kans om zowel in binnen- als buitenland te organiseren. 
Je werkt zowel van thuis, het hoofdkantoor als op locatie. 

SOLLICITEREN?

je CV,
een kopie van je hoogst behaalde diploma.

Vul ten laatste 20 december 2021 om 12u 's middags het online sollicitatieformulier in en mail
ons de volgende documenten door:

Contact: sportigosportkampen@gmail.com
Online formulier: https://bit.ly/sportigo-sollicitatie
Startdatum: periode rond Pasen - einde juni (kan variëren)

Voor meer info: Dries 0032 477 92 41 36 


