
Coördinator Studentensport Vlaanderen 

Studentensport Vlaanderen zoekt een enthousiaste coördinator die gepassioneerd is door (competitie)sport, die 

weet van aanpakken en die er samen met ons wil voor zorgen dat meer studenten dan ooit elkaar ontmoeten in tal 

van sportcompetities! 

Studentensport Vlaanderen (SSV)? 

SSV is de overkoepelende studentensportfederatie voor alle Vlaamse Universiteiten en Hogescholen. Ze staat in voor 

de organisatie van kwalitatieve competities in tal van sporttakken op Vlaams (en bij uitbreiding Belgisch) niveau en 

faciliteert de deelname van (topsport)studenten aan internationale sportcompetities. Bijkomend is de federatie een 

overlegorgaan voor de sportverantwoordelijken van de verschillende Vlaamse onderwijsinstellingen en ondersteunt 

het hun werking waar mogelijk. Meer info over ons vind je terug op www.studentensportvlaanderen.be  

Ondersteunen van hogescholen en universiteiten 

Als coördinator van SSV ondersteun je de Vlaamse hogescholen en universiteiten in de realisatie van hun doelstelling 

om zoveel mogelijk studenten aan het sporten te brengen via overkoepelende studentencompetities. Je staat hen 

niet alleen bij in de organisatie en opvolging van de verschillende sportevents, je weet ook wat er leeft bij de 

verschillende instellingen, je detecteert drempels en opportuniteiten, deelt informatie, enz. 

Onder de leden van de federatie is er al heel wat sportieve know-how aanwezig, de coördinator weet dit via de 

kennis van het studentenlandschap, zijn communicatieve skills en out-of-the-box denken te vertalen naar 

succesvolle sportieve initiatieven op maat van de student. 

Profiel en competenties 

- Sport is je passie, je hebt een uitstekende kennis van de courante sporten en hun regelgeving en hebt ook 

een zicht op het Vlaamse sportbeleid en de instanties hieraan verbonden. Ervaring hiermee is een plus. 

- Je hebt ervaring met de organisatie van (sport)events 

- Je hebt een goede kennis van het Vlaamse onderwijslandschap en weet wat er leeft bij studenten  

- Je hebt een duidelijke visie hoe de federatie haar aanbod dient te promoten en bezit de vaardigheden om dit 

zelf uit te werken en uit te rollen! 

- Je bent communicatief vaardig (mondeling én schriftelijk) en bent in staat om mensen te verbinden, vlot 

contacten te leggen en deze duurzaam te onderhouden. 

- Kwaliteit is voor jou belangrijk, zowel in je dagelijks werk als de projecten en events die je opstart. 

- Je bent resultaatgericht, kan zelfstandig plannen, organiseren en processen faciliteren. 

Ons aanbod 

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur tot 30.09.2023. Aan deze functie wordt een salaris 
gekoppeld volgens de barema’s van PC 329.01. Je bureau bevindt zich op het Universitair Sportcentrum KU Leuven 
maar regelmatig werk je ook thuis of op locatie. 
 
Een interessante job waarbij je een sterk netwerk opbouwt binnen het Hoger Onderwijs én de ruime sportsector! 

Interesse? 

Meer informatie en solliciteren voor 01/04/2019 (Motivatiebrief en CV) bij Pieter Van Kelst, Voorzitter 
Studentensport Vlaanderen pieter.vankelst@kuleuven.be – 016 32 91 46.  

http://www.studentensportvlaanderen.be/
mailto:pieter.vankelst@kuleuven.be

