De Vlaamse Karate Federatie zoekt een

Program Driver / Headcoach ‘Topsport’

De Vlaamse Karate Federatie is door Sport Vlaanderen een erkende en gesubsidieerde
sportfederatie. Ze verenigt niet-professionele karateclubs en zet zich in voor het ontwikkelen en
verspreiden van de niet-professionele karatebeoefening.

De uitdaging:
Sinds 1 januari 2017 wordt de Vlaamse Karate Federatie vzw door de Vlaamse overheid gefinancierd
voor het Olympisch prestatieprogramma karate via werkingsmiddelen ‘topsport’ van Sport
Vlaanderen.
In dit prestatieprogramma worden momenteel 2 Vlaamse elitesporters ondersteund om te kunnen
deelnemen aan internationale wedstrijden, met het oog op het behalen van medailles en/of top-8
plaatsen op Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en Olympische Spelen.
Het Olympisch prestatieprogramma karate (korte termijnwerking) dient te worden aangestuurd door
een ad hoc aangestelde ‘program driver’ en/of een deeltijds/voltijds aangestelde ‘headcoach’, die
beschikt over een verregaande autonomie inzake budget en outputdoelstellingen, en hiervoor
verantwoording aflegt ten aanzien van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Karate Federatie vzw.
Beide opdrachten kunnen (bij voorkeur) door een persoon worden uitgevoerd.
Resultaatsgebieden voor de ‘Program driver’ (aanspreekpunt van het topsportprogramma):
-

verantwoordelijk voor het uitwerken van het topsportbeleid, o.a. via een beleidsplan
topsport voor de lopende Olympiade;
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het topsportteam;
‘trekker’ van het topsportbeleid en voorzitter van de topsportcommissie van de Vlaamse
Karate Federatie vzw;
facilitator van een sterk intern overleg en constructieve dialogen met externe partijen
(eerste gesprekspartner voor topsport van Sport Vlaanderen (SV), het Belgisch Olympisch en
Interfederaal Comité (BOIC) en eventueel andere subsidiërende overheden en partners).

Resultaatsgebieden voor de ‘headcoach’ (inhoudelijke uitvoering van het topsportprogramma):
-

verantwoordelijk voor de dagdagelijkse begeleiding van het topsportteam;
opstellen, uitvoeren en opvolgen van het individuele trainings- en wedstrijdprogramma van
het topsportteam;
begeleiden en coachen van het topsportteam met het oog op het behalen van top-8 plaatsen
op EK’s, WK’s en OS in de betrokken disciplines;
behalen van een certificaat ‘coaching’ op WKF - niveau.

Uw profiel
-

U beoefent actief karate
U heeft de nodige competitie-ervaring
U heeft een duidelijke visie op karate, over stijlen en scholen heen;
Bij voorkeur beschikt u over een trainersdiploma of -attest / LO – diploma

Ons aanbod:
-

Zelfstandige tewerkstelling in overleg met de Raad van Bestuur VKF en ‘Topsport’ Sport
Vlaanderen
Een verloning bespreekbaar met VKF en ‘Topsport’ Sport Vlaanderen

Interesse
Stuur uw sollicitatie vóór 01.01.2018 naar het secretariaat VKF, contact@vkf.be.

Gelieve vrijdag 05.01.2018. vrij te houden voor een bijkomend gesprek indien u in aanmerking komt
voor deze vacature.

