
 
 

Coördinator EU Sport Link - vacature 
 

Aan de slag met sport in een Europese dimensie 

 
EU Sport Link verbindt wie in Vlaanderen actief is met sport en bewegen, met actoren in Europa en met de Europese 
instellingen en organisaties.  EU Sport Link ondersteunt sportfederaties, steden en gemeenten en hun actoren. EU 
Sport Link is sinds 2016 een samenwerkingsverband van de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en het Vlaams Instituut 
voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB). Sport komt in Europa steeds meer op de agenda met o.a. een grote groei 
van de Erasmus+ budgetten voor sport de komende jaren. “Meer Europa in de Vlaamse sportwereld en meer 
Vlaamse sportwereld in Europa” vat waar we voor gaan goed samen! 

 
Ondersteunen van gemeenten en sportfederaties 

 
Als coördinator en medewerker van EU Sport Link sta je in de eerste plaats in voor het ondersteunen en begeleiden 
van Vlaamse gemeenten en sportfederaties in hun Europese plannen en ambities (o.a. binnen Europese subsidie-

oproepen); en omtrent Europese items. Je reikt de leden van VSF en ISB kansen aan en de juiste contacten en 
gerichte informatie, denkt met hen mee en begeleidt ze samen met experten of in groep. 
 
Je onderhoudt ook een netwerk van contacten met diverse instanties in Vlaanderen (o.a. Sport Vlaanderen, JINT, 

EPOS, VLEVA,…) en op Europees vlak (o.a. Unit Sport Europese Commissie, EOC, ISCA, ENGSO,…).  Hiervoor ben 
je ook regelmatig aanwezig op bijeenkomsten in Europa. Je onderhoudt dit netwerk met als doel gemeenten en 
federaties te connecteren met relevante partners. 
 
Je zorgt voor informatie- en kennisdeling omtrent sport en Europa via de communicatiekanalen online en print van 
VSF en ISB; en in samenwerking met bovenstaande netwerk. Je organiseert opleidingsmomenten, workshops of 
uitwisselingsmomenten met en voor gemeenten en sportfederaties. 

 
Je werkt samen met de collega’s van VSF en ISB. Je wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur van EU Sport Link 
en in dagelijkse werking door de directies van ISB en VSF.  
 
Profiel en competenties 

 

 Je hebt minstens basiskennis van en feeling met de gemeentelijke, Vlaamse en Europese politieke en 
maatschappelijke bestuurscontext. Ervaring hiermee is een plus. 

 Je hebt kennis omtrent sportbeleid in Vlaanderen. Je hebt minstens basiskennis van en feeling met de werking 
van sportclubs- en federaties en sportbeleid in gemeenten. Ervaring hiermee is een plus. 

 Ervaring op vlak van begeleiding of opmaken van dossiers voor (Europese) projectsubsidies is een plus. 

 Je bent communicatief vaardig (mondeling én schriftelijk). En dit in het Nederlands en Engels. 

 Je kan vlot contacten leggen en deze duurzaam en integer onderhouden. 

 Je bent klant- én ledengericht; en hebt oog voor de situatie van onze leden van VSF en ISB. 

 Je denkt conceptueel én kan deze concepten concretiseren in een praktijkgericht aanbod. 

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

 
Jouw competenties zijn voor ons het belangrijkste. Je beschikt daarbij bij voorkeur over een Master diploma, maar dat 
is voor ons geen must.  
 
Aanbod 

 Een halftijds contract (19u30/39u) voor onbepaalde duur.  

 Weddeschaal B1a (PC 329 Socio-Culturele Sector) rekening houdend met je ervaring. 

 Indiensttreding voorzien asap. Ondersteuning bij je start voorzien door de huidige coördinator 

 Je werkt in principe 1 dag op het VSF-kantoor in Gent en 1 dag op ISB in Sint-Niklaas. Daarnaast ben je in overleg 
met diverse organisaties en instanties ook in Brussel actief. En je vindt een uitdaging in regelmatige deelname aan 
bijeenkomsten elders in Europa.   

 
Interesse ? 

 Bezorg je CV en motivatiebrief op maat van deze vacature tegen 10 maart per e-mail aan: 
o EU Sport Link vzw - Vacature Coördinator 

August De Boeckstraat 1 bus 3 
9100 Sint-Niklaas 

o david.nassen@isbvzw.be en sophie@vlaamsesportfederatie.be  

 Meer info over de vacature: 
o Sophie Cools, manager VSF – 0498/921965 
o David Nassen, directeur ISB – 0473/459863  
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