
 

 
Manager Ssport//Recreas 
Voltijds - onbepaalde duur 
 
Heb je een passie voor sport en beweging? Geloof je dat gezond bewegen essentieel is voor jong 
en oud? Heb je bovendien een visie en vernieuwende ideeën hoe je mensen aanzet om een 
gezonde levensstijl aan te meten en om hen meer te laten bewegen? Kan jij een team overtuigen 
en meekrijgen hierin om het verschil te maken en mensen te laten genieten van sport en 
bewegen?  
 
Voel jij je nog steeds aangesproken? Mooi, lees dan zeker verder en kom te weten wat we van jou 
verwachten. 
 

Je functie  
 

 Je draagt de eindverantwoordelijkheid over de dagelijkse werking van  
S-Sport // Recreas vzw, een door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde 
multisportfederatie en partner van de Socialistische Mutualiteiten. 

 Je ontwikkelt een gedragen visie op lange en middellange termijn en stuurt het 
beleid van de organisatie in functie daarvan bij.  

 Je bent mee verantwoordelijk voor de visie ontwikkeling en conceptuele 
vormgeving van het luik ‘sport en beweging’ binnen de Socialistische Mutualiteiten 

 Je coördineert een team van een 10-tal mensen en staat samen met hen in voor de 
implementatie van de strategische visie. 

 Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid en de budgetopvolging. 
 Je garandeert een optimale dienstverlening en een waaier van activiteiten. 
 Je zorgt voor een goede interne en externe communicatie. 
 Je bouwt een netwerk uit binnen de sector en bent verantwoordelijk voor een 

correcte rapportering naar de overheid en de Socialistische Mutualiteiten als 
stakeholder. 

 

Je profiel 
 

 Je beschikt over een Bachelor- of Masterdiploma en bent sterk geïnteresseerd in 
sport, beweging en gezondheid. 

 Je werkt resultaatgericht en probleemoplossend. 
 Je bent zelfkritisch, flexibel en positief ingesteld. 
 Je bent communicatief sterk en slaagt erin om anderen te enthousiasmeren en van 

je visie te overtuigen. 
 Je bent sociaal geëngageerd. 
 Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het aansturen van medewerkers als 

leidinggevende of als projectverantwoordelijke.  
 

Je werkomgeving 
 Je komt terecht in een dynamische werkomgeving die je alle ontwikkelingskansen 

biedt. 
 Je werkt op het hoofdkantoor in hartje Brussel op 5 minuten wandelen van het 

station Brussel-Centraal. 
 Je werkt nauw samen met collega’s uit de vestigingen in alle Vlaamse provincie en 

met de Socialistische Mutualiteiten. 

 
 

 
 



 

  
Ons aanbod 
 

 Je kan genieten van een uitgebreid vormingsaanbod.  
 Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur.  
 Je krijgt een competitief loon volgens PC 329.01: barema A111. 
 Ons glijdend uurrooster zorgt voor een evenwicht tussen werk en vrije tijd. 
 Je werkt in een voltijdse 36-urenwerkweek met een vrije namiddag. Het aantal 

vakantiedagen groeit mee met je anciënniteit binnen de organisatie. 
 Ons glijdend uurrooster zorgt voor een evenwicht tussen werk en vrije tijd. 

Bovendien kan je op geregelde tijdstippen van thuis uit werken.  
 Je krijgt aantrekkelijke extralegale voordelen: maaltijdcheques, 

telewerkvergoeding en een 100% vergoeding woon/werkverkeer (aan tarief 
openbaar vervoer) en een hospitalisatieverzekering bij één van de ziekenfondsen 
van de Socialistische Mutualiteiten. 

 

 
 

Interesse?  

 

Solliciteren doe je via onze jobsite. 
Surf hiervoor naar  Manager Ssport// Recreas Brussel | Jobs - Bond Moyson / De 
Voorzorg (devoorzorg-bondmoyson.be) 
 

Voor bijkomende inlichtingen over de functie contacteer je Lilith Roggemans, 
Coördinator socioculturele vzw’s Socialistische Mutualiteiten (tel. 0485 02 09 58). 
 

Selectieprocedure 
 

Op basis van je motivatiebrief en CV gebeurt een eerste selectie. Het verdere verloop 
van de procedure bestaat uit 2 ronden. 

 
 

Meer info? 
 

Voor bijkomende inlichtingen over de functie contacteer je Lilith Roggemans, 
Coördinator socioculturele vzw’s Socialistische Mutualiteiten (tel. 0485 02 09 58). 
 
Neem ook een kijkje op: www.s-sportrecreas.be. 

https://jobs.devoorzorg-bondmoyson.be/vacatures/nationaal-verantwoordelijke-ssport-recreas
https://jobs.devoorzorg-bondmoyson.be/vacatures/nationaal-verantwoordelijke-ssport-recreas

