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Dienstencentrum GID(t)S creëert extra kansen met en voor personen met een beperking. We zijn actief in zorg, onderwijs en 

tewerkstelling.  

G-Sportclub GIDOS (www.gidos.be) maakt integraal deel uit van Dienstencentrum GID(t)S.  GIDOS biedt  een recreatief en een 

competitief aanbod voor personen met een motorische beperking. De aangeboden sporten binnen GIDOS zijn boccia, bowling, 

dansen, hockey, tafeltennis, voetbal en zwemmen.  

 

WE ZIJN OP ZOEK NAAR: 

Clubcoördinator GIDOS 

Medewerker Dienstencentrum GID(t)S 
 

(3/5e tewerkstelling – m/v) 

Je taken als clubcoördinator GIDOS 
- Je voert het clubbeleid uit en coördineert de dagelijkse werking van de sportclub. Je bent de link tussen het bestuur, de 

vrijwilligers, de sporters, de trainers, en de betrokken medewerkers van Dienstencentrum GID(t)S 

- Je beheert het clubmateriaal 

- Je organiseert fondsenwervende acties voor GIDOS en onderhoudt contacten met partners 

- Je voert het vrijwilligersbeleid van GIDOS uit 

Je taken als medewerker Dienstencentrum GID(t)S  
- Je investeert 1/3e van je tijd in ondersteuning van fondsenwerving, vrijwilligerswerking en communicatie voor de groep 

Dienstencentrum GID(t)S  

Je profiel 
- Enthousiaste en geëngageerde ‘doe’-medewerker met frisse ideeën en affiniteit voor bewegen en sport  

- Een administratieve duizendpoot met de nodige precisie 

- In het bezit van een bachelorsdiploma of gelijkwaardig door ervaring 

- Verbondenheid met het sociale weefsel van Hooglede-Gits, Roeselare en/of Lichtervelde vormt een meerwaarde 

- Waardengebonden competenties: respect – gebruikersgerichtheid – betrokkenheid – kunnen samenwerken 

- Functie specifieke competenties: resultaatsgericht werken - probleemoplossend vermogen – plannen en organiseren 

- Vaardigheden:   

o goede communicatieve vaardigheid (mondeling, schriftelijk, digitaal) 

o goede computervaardigheden  

o kennis van grafische vormgeving en software vormt een pluspunt 

We bieden je 
- Een contract van onbepaalde duur met een 3/5e tewerkstelling 

- Verloning volgens barema’s Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

Hoe solliciteren ? 
- Geïnteresseerden kunnen solliciteren door hun motivatiebrief en curriculum vitae te mailen naar lieve.verfaillie@gidts.be  

Sollicitatiebrieven dienen ten laatste op maandag 8 januari 2018 in ons bezit te zijn.  

- Voor meer informatie ivm. GIDOS kan je terecht bij Mevr. Veerle Wouters, voorzitter GIDOS, 
tel. 0474 63 83 04, veerle.wouters@gidts.be   

http://www.gidts.be/
http://www.gidos.be/
mailto:lieve.verfaillie@gidts.be
mailto:veerle.wouters@gidts.be

