
 
 
Op zoek naar een uitdagende job in een dynamische omgeving?   
 
Zulte… Leiegemeente op de grens van Oost en West-Vlaanderen -net voorbij de kaap van 
16.000 inwoners-,  is op zoek naar enthousiaste medewerkers die ons team versterken 
en onze organisatie vooruit stuwen.   
 
 

TEAMCOACH SPORTHAL D4-D5 
In halftijds contractueel dienstverband voor onbepaalde duur  

 
Plaats in het organogram:  
 Maakt deel uit van de dienst Burger en Vrije Tijd 
 Staat rechtstreeks onder het gezag van de deskundige sport/ sportfunctionaris en het 

diensthoofd Burger en Vrije Tijd 
 
Te begeven via:  
 Aanwervingsprocedure 

 
 
We bieden: 

 Een boeiende en afwisselende job die je uitdaagt  
 Een functie met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde 
 Kansen op ontwikkeling en zelfontplooiing door ruime waaier van 

vormingsactiviteiten,… 
 Een werkgever met aandacht voor work-life balance  
 Tijd om de batterijen op te laden… 33 dagen jaarlijks vakantieverlof en 14 

feestdagen pro rata jobtime 
 Aandacht voor reeds opgebouwde expertise en relevante ervaring, ook in privé en 

als zelfstandige (onbeperkte valorisatie van opgebouwde anciënniteit) 
 Aantrekkelijke extra-legale voordelen (maaltijdcheques van 8 euro, gratis 

hospitalisatieverzekering voor medewerker & gezin, fietsvergoeding, fietslease 
(komende), aanvullend pensioen, …) 

 Een netto maandloon van min.1.184,85 euro en max. 1.495,72 euro (resp. zonder 
anciënniteit, met max. anciënniteit) + toeslag voor zaterdag- en zondagprestaties 

 
Aarzel niet om een gedetailleerde, persoonlijke loonsimulatie op te vragen bij de 
personeelsdienst (personeel@zulte.be).  



HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE: 
 
De teamcoach coördineert de dagdagelijkse werking en het onderhoud in de sporthal, in 
nauw overleg met de deskundige Sport/sportfunctionaris door het aansturen van het 
sporthalpersoneel, zijnde de zaalwachters en de poetshulpen.  
Hij/zij werkt mee met het sporthalpersoneel en vervangt de zaalwachters bij afwezigheid. 
 
Hij/zij ondersteunt de sportdienst door het uitvoeren van eenvoudige administratieve 
taken en het meewerken aan sportevenementen.  
 
VOORWAARDEN: 
 
Je beschikt over een rijbewijs B. 
 
 
FUNCTIE-INHOUD: 
 
Coördinatie dagdagelijkse werking & onderhoud van de sporthal en 
sportterreinen 
 

 Inspecteert dagelijks de sportzalen, sportterreinen en technische ruimtes. 
 Coördineert het onderhoud in en rond de sporthal, stuurt zaalwachters & 

poetshulpen aan. 
 Meldt schade en defecten aan de dienst technische uitvoer, de 

onderhoudsfirma(s), de deskundige Sport/sportfunctionaris en/of de deskundige 
Patrimonium en maakt de gebruikers hierop attent. 

 Maakt desbetreffende werkopdrachten voor de TUD aan en volgt de uitvoering 
hiervan nauwgezet op. 

 Werkt mee met het sporthalpersoneel: doet kleine herstellingen, onderhoudt de 
groenvoorzieningen op de parking en de sportterreinen bij overdaad aan onkruid 
of zwerfvuil (is in eerste lijn een taak van de vakmannen Groen). 

 
 Onderhoud van sportmateriaal 
 

 Lijst kleine schadegevallen aan sportmaterialen op, meldt deze aan de bevoegde 
personen en instanties, volgt de spoedige herstelling nauwgezet op. 

 Maakt een inventaris van het sportmateriaal op en houdt deze up to date. 
 Coördineert het regelmatig ordenen van de materiaalbergingen. 
 Ziet toe op de jaarlijkse keuringen van sportmateriaal in de diverse 

sportaccommodaties en neemt hiertoe de nodige actie. 
 

 
 Effectief leiding geven 
 

 Organiseert het onderhoud in en rond de sporthal, maakt een planning op, volgt 
de uitvoering ervan op. 

 Geeft effectief leiding aan de zaalwachters en poetshulpen in de sporthal. 
 Behandelt de verlofaanvragen rekeninghoudend met de noodwendigheden 

(bezetting, permanentie, dagelijks sanitair onderhoud) in de sporthal en geeft 
deze door aan de deskundige Sport/sportfunctionaris ter verwerking. 

 Neemt deel aan een wekelijkse overlegvergadering met de deskundige 
Sport/sportfunctionaris en de zaalwachters. 

 Neemt deel aan een maandelijkse overlegvergadering met de deskundige 
Sport/sportfunctionaris, de zaalwachters en de poetshulpen. 

 Neemt deel aan de periodieke overlegmomenten in kader van de DBFM-sporthal 
met de bouwheer, onderhoudsfirma, e.a.  



 Vervangt afwezige (bij verlof, ziekte, opleiding…) zaalwachters en voert hun taken 
uit. 

 
Toezicht op gebruik van de sporthal en sportterreinen 
 

 Doet regelmatig een inspectieronde doorheen de sportinfrastructuur, lijst de 
vaststellingen op, spreekt de gebruikers aan wanneer nodig.  

 Ziet wekelijks na of de EHBO-kasten en -koffers nog voldoende gevuld zijn en 
doet het nodige om deze volledig te houden. 

 Onderhoudt minstens maandelijks het AED-toestel en registreert dit. 
 
Logistieke ondersteuning van sporthalgebruikers 
 

 Maakt de sporthalgebruikers wegwijs in de sporthal. 
 Wijst de gebruikers en bezoekers op hun rechten en plichten (op basis van het 

huishoudelijk reglement). 
  
Administratieve taken 
 

 Verwerken van alle reservatieaanvragen voor de sportaccommodaties. 
 Opmaak van bestelaanvragen, opvolgen van bestelbonnen, goed- en afkeuren van 

facturen. 
 Vult het informatiescherm (dagoverzicht met kleedkamerverdeling) aan en houdt 

dit up to date. 
 Beheert de infodesk in de sporthal: ordent en houdt de folderkast up to date. 
 Beheert de verloren voorwerpen. 
 Houdt de contactgegevens van de bestuursleden van de sportverenigingen up to 

date. 
 Verwerkt terugbetalingen van gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten, 

zwemkaarten, e.a. 
 Ondersteunt de sportdienst bij het uitvoeren van allerhande eenvoudige 

administratieve taken (bijvoorbeeld administratie i.f.v. de sportkampen: 
naametiketten, deelnemerslijsten uitprinten, formulieren kleedkamerverdeling,…). 

  
Ondersteuning van de sportdienst 
 

 Haalt gehuurd sportmateriaal en kleine diverse aankopen op. 
 Werkt mee aan gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten, zowel het 

voorbereidend werk als de dag zelf. 
 Oefent toezicht uit op het vlot verloop van de sportkampen en -lessen in de 

gemeentelijke sportinfrastructuren. 
 Doet hoogdringende interventies bij ziekte van gemeentelijke sportlesgevers op 

aansturen van de deskundige sport/sportpromotor. 
  
Deze functiebeschrijving is niet beperkend noch limitatief en kan ten allen tijde 
aangepast worden aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen de 
gemeente. 
 
 
FUNCTIEPROFIEL:  
 
1.        Verantwoordelijkheidsgraad   
 

 Kan de eigen werkzaamheden op een efficiënte manier organiseren 
 Plant en organiseert de dagdagelijkse taken in de sporthal 
 Geeft leiding aan het sporthalpersoneel (zaalwachters en poetshulpen) 
 Controleert en stuurt bij waar nodig volgens prioriteiten 



 Beschikt over leidinggevende vaardigheden 
 Voert eigen zelfstandige taken uit onder leiding en onder gezag van de deskundige 

Sport/sportfunctionaris 
 
2.        Kennis 
 

 Beschikt over een praktisch inzicht met betrekking tot de dagelijkse werking in 
een sporthal 

 Heeft technisch inzicht 
 Beschikt over de nodige kennis met betrekking tot de huidige ICT, de gangbare 

informaticasystemen en softwarepakketten of maakt deze zich snel eigen 
 Beschikt over een algemene kennis inzake onderhoud sportmateriaal en -terreinen 
 Beschikt over een beperkte kennis inzake wetgeving overheidsopdrachten i.f.v. 

het opmaken van bestelaanvragen, -bonnen of maakt deze zich snel eigen 
 Kent het gebruikersreglement van de sporthal 

 
3.        Vaardigheden/attitudes 
 

 Is polyvalent (uitvoeren van diverse taken, vervanging van zaalwachters, 
meewerken aan sportevenementen, bereid om buiten de gewone werkuren te 
werken,…) 

 Is in staat om mensen te motiveren: zijn/haar geestdrift op een positieve manier 
over te brengen 

 Heeft zin voor organisatie, planning en opvolging 
 Kan zelfstandig werken en beslissingen nemen 
 Heeft een sterke verantwoordelijkheidszin 
 Kan onmiddellijk ingrijpen bij probleemstellingen 
 Signaleert systematisch knelpunten en zoekt (mee) naar een oplossing 
 Steekt indien nodig zelf ook de handen uit de mouwen  
 Is handig 
 Heeft zin voor nauwkeurigheid 
 Is assertief en vriendelijk naar personeel, collega’s en gebruikers van de sporthal 

toe 
 Kan vlot overweg met een divers publiek 
 Is stressbestendig 
 Heeft aandacht voor veiligheid 
 Kan tactvol en discreet handelen 
 Is flexibel 

 
SELECTIEPROGRAMMA 
 
PRAKTISCH GEDEELTE (50 punten – minstens 60%) 
 
Een of meerdere praktijkproeven die de technische vaardigheden en de kennis toetsen op 
het niveau van de functie, mogelijks aangevuld met een schriftelijke voorbereiding. 
 
MONDELING GEDEELTE  (50 punten- minstens 60%) 
 
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke 
vereisten van de functie, evenals van zijn/haar motivatie en van zijn/haar interesse voor 
het werkterrein. 
 
 
 



Om geslaagd te zijn, moeten de kandidaten in totaal 60% van de punten behalen op elk 
selectiegedeelte (praktisch/mondeling). Indien men geen 60% behaalt op het eerste 
gedeelte, kan men niet deelnemen aan het volgende gedeelte. 
 
Het praktisch gedeelte gaat door op vrijdagvoormiddag 7 oktober 2022, het 
mondeling gedeelte op woensdagvoormiddag 12 oktober 2022. 
 
INTERESSE? 
 
Stuur je sollicitatiebrief ten laatste op woensdag 21 september 2022 naar 
personeel@zulte.be of vul het sollicitatieformulier op de gemeentelijke website 
(www.zulte.be) in.   
Hecht in bijlage volgende documenten:  

 recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud), 
 kopie rijbewijs B. 

 


