De organisatie van sociaal-sportieve projecten zijn de kernopdracht van de KAA Gent
Foundation. De community coach is een veldwerker die sport als middel gebruikt om
te zoeken naar de kracht en talenten van mensen en samen met hen met de
verbindende kracht van KAA Gent bouwt aan persoonlijke ontwikkeling en sociale
cohesie.
De KAA Gent Foundation is de communitywerking van KAA Gent. Binnen deze
organisatie werken KAA Gent, de Stad Gent, het OCMW Gent, Gent-Stad in werking en
de Supportersfederatie KAA Gent aan maatschappelijke meerwaarde voor de
inwoners van Gent rond de thema’s gezondheid en bewegen, opleiding en
tewerkstelling, diversiteit en gelijke kansen. We gebruiken de wervende kracht van
sport en van KAA Gent als hefboom en het voetbalstadion als krachtige leeromgeving.
De KAA Gent Foundation staat in voor de organisatie van sociale projecten (sport en
ontwikkeling), de coördinatie van het gebruik van de Ghelamco Arena voor nietcommerciële
activiteiten
(open
stadion),
het
verhogen
van
de
supportersbetrokkenheid en supportersengagement (supporterswerking), de
realisatie van een brede publiekswerking rond KAA Gent en de coördinatie van een
sportief-maatschappelijke samenwerking tussen de Gentse voetbalclubs met
jeugdvoetbal (Elk Talent Telt).
Je functie
o

Je wordt ingeschakeld in sociaal-sportieve projecten (vb. Buffalo League, de
Geestige Buffalo’s, Buffalo Dance Academy, wijkhuis Bij Pino) en bouwt
nieuwe projecten (vb. Active Fans) mee uit;

o

Je staat in voor de praktische planning en organisatie van de projecten waarin
je actief bent op het terrein en zorgt mee voor een positieve groepsdynamiek
binnen de activiteiten;

o

Als community coach maak je gebruik van de #COBW-methodiek om
deelnemers en vrijwilligers in de projecten te versterken, hun talenten te laten
ontdekken en ontplooien en hen met elkaar te verbinden;

o

Je volgt de projecten mee administratief op en gaat in overleg met
partnerorganisaties;

o

Je verleent je medewerking aan de andere activiteiten van de KAA Gent
Foundation;

o

Je rapporteert aan de verantwoordelijke Sport en Ontwikkeling en aan de
verantwoordelijke van Wijkhuis Bij Pino.

KAA GENT FOUNDATION
vzw Voetbal in de stad

Je profiel
o

Als community coach vertegenwoordig je de waarden van de KAA Gent
Foundation en ben je ten allen tijde een positief rolmodel voor de mensen
waarmee je in contact komt;

o

Je hebt een bachelor diploma, bij voorkeur in de richting maatschappelijk
werk of pedagogie;

o

Je bent sportief, hebt kennis van voetbal en gelooft dat sport hefbomen biedt
voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen;

o

Je beschikt bij voorkeur over een trainersdiploma (initiator) of over relevante
ervaring als sportcoach of in het domein van sociaal werk, emancipatorisch
werken en/of in het gebruik van sport als instrument voor maatschappelijke
doelen;

o

Je bent een kei in het motiveren en positief coachen van mensen. Je bent een
goede communicator;

o

Je werkt doelgericht en bent een initiatiefnemer
probleemoplossend en creatief vermogen;

o

Je kan adequaat omgaan met verschillende betrokken diensten en
organisaties en bent in staat een constructieve dialoog aan te gaan met
verschillende actoren. Samenwerken en netwerken draag je hoog in het
vaandel;

o

Je bent gemotiveerd en legt
verantwoordelijkheid aan de dag;

o

Je bent bereid om 1 op 2 weekends te werken op zaterdag of zondag.
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Ons aanbod
o

Een voltijdse contractuele tewerkstelling (1 VTE) van bepaalde duur (t.e.m. 31
december 2019) met de mogelijkheid tot verlenging;

o

Een boeiende functie met de nodige verantwoordelijkheden in een
innovatieve, dynamische en uitdagende werkomgeving waarbij je jouw sociale
talenten en competenties verder kan ontplooien;

o

Een internationale leeromgeving waarbij je via het European Football for
Development Network (EFDN) in contact komt met internationale beste
praktijken;

o

Een salaris en arbeidsovereenkomst volgens PC 329 B1c aangevuld met
verschillende
extra
legale
voordelen
(maaltijdscheques,
hospitalisatieverzekering,…).

KAA Gent Foundation gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op
basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, gender, sociaal-culturele
achtergrond, geloof, handicap, nationaliteit, enz.
Voor deze functie legt de KAA Gent Foundation een wervingsreserve aan tot
31.5.2020.
Interesse? Stuur dan jouw cv en motivatiebrief via e-mail ter attentie van de heer
Wim
Beelaert,
algemeen
coördinator
KAA
Gent
Foundation,
naar
wim.beelaert@kaagentfoundation.be, uiterlijk op vrijdag 25 mei 2018. De vacature
wordt na een selectieprocedure zo snel als mogelijk ingevuld. Studenten die in juli
2018 afstuderen kunnen zich ook kandidaat stellen voor deze functie.
Vragen? Contacteer Pierre Van der Veken, stafmedewerker Sport en Ontwikkeling, via
pierre.vanderveken@kaagentfoundation.be of Ellen De Jans, stafmedewerker Bij Pino,
via ellen.dejans@kaagentfoundation.be of op telefoonnummer 093302340 (enkel in
de voormiddag).

