Vacatures jeugdwerking KM Torhout vanaf seizoen 2019-2020
Algemeen Profiel medewerker
Als medewerker heb je een sterke interesse in (jeugd)voetbal. Je staat volledig achter de
missie en visie van onze vereniging in het algemeen en van de jeugdwerking in het
bijzonder.
De kernwaarden van de vereniging draag je hoog in het vaandel en je hebt kennis van je
taakomschrijving.
Het gezamenlijk clubbelang nastreven staat tijdens het uitvoeren van jouw engagement,
steeds boven het eigenbelang. Daarbovenop ben je sociaal en kan je goed in groep
functioneren.

Procedure
Na een eerste contactname, volgt een gesprek met het kernbestuur en/of jeugdmanager.
In dat gesprek komen volgende zaken aan bod:
- missie & visie van KM Torhout en van de jeugdwerking
- structuur van KM Torhout Jeugd
- motivatie van de medewerker
- verwachtingen van KM Torhout Jeugd
- engagement
- verloning
Indien noodzakelijk kan er een bijkomend gesprek plaats vinden.
Als medewerker word je lid van een bruisende familiale vereniging.
Er wordt een verloning voorzien voor geleverde prestaties.
Je kan intekenen voor een abonnement van onze eerste ploeg aan sterk verminderd prijs.
Bij mogelijke interesse kunt u steeds contact opnemen met volgende mensen:
•
•
•
•

jeugdvoorzitter Jan Strobbe, jan.strobbe@chem-lab.be – 0475 82 48 63
jeugdsecretaris Diedrik Van Tieghem, diedrik.vantieghem@telenet.be – 0486 75 00 23
ondervoorzitter jeugd Maurice Bolle, maurice.bolle@skynet.be – 0477 45 57 09
jeugdmanager Kris Defreyne, krisdefreyne@kmtorhoutjeugd.be – 0499 19 98 96

Vacature buschauffeur
De jeugdwerking en supportersclub de clubboys zijn op zoek naar een nieuwe
buschauffeur.
Ben je in het bezit van een rijbewijs D (eventueel met attest vakbekwaamheid), ben je vrij
in het weekend en heb je een passie voor voetbal?
Als buschauffeur word je lid van een familiale vereniging. De ritten worden steeds in
overleg en ruim op voorhand vast gelegd.

Vacature commercieel medewerker
De jeugdwerking is op zoek naar een nieuwe commercieel medewerker.
Ben je commercieel aangelegd en/of heb je goede commerciële contacten, heb je een
boontje voor onze jeugdwerking en ben je bovendien vlot in de omgang met mensen?
Dan ben jij onze geschikte man/vrouw.

Vacature verantwoordelijke materiaal & kledij
De jeugdwerking is op zoek naar een verantwoordelijke voor materiaal en kledij.
Je bent verantwoordelijk voor de verdeling van het materiaal en de kledij. Je volgt de
leveringen op. Je overlegt met het kernbestuur en/of jeugdmanager welk materiaal en
welke kledij er aangekocht dient te worden.
Je beschikt over volgende kwaliteiten:
Je bent beschikbaar 1 avond in de week en op zaterdagmorgen.
Organisatie en registratie zijn 2 sterke punten.
Ook een vlotte omgang met ouders, spelers en medewerkers is een pluspunt.

Medewerker met pedagogisch bekwaamheidsbewijs.
Om onze ombudsdienst en het aanbod studiebegeleiding te versterken, zijn we op zoek
naar een persoon met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.
Beide diensten werken vraag gestuurd vanuit spelers, ouders, leden… Enige flexibiliteit is
dus een groot plusplunt.

