TECHNISCH DIRECTEUR
TOPSPORT ROEIEN
Functieomschrijving
De technisch directeur topsport is verantwoordelijk voor het sporttechnische lange termijnbeleid gericht op
het realiseren van topsportdoelstellingen.
De technisch directeur topsport is verantwoordelijk voor de opmaak en realisatie van de prestatieprogramma’s, ontwikkelings-programma’s en talentenprogramma’s.

Jouw verantwoordelijkheden en uitdagingen
De technisch directeur ontwikkelt en stuurt het integraal topsportbeleid dat gericht is op het bereiken
van internationale topprestaties.
Ontwikkelt het topsportbeleidsplan, de jaarlijkse actieplannen en daarbij horende budgetopmaak,
afgestemd op het topsportactieplan van Sport Vlaanderen en de basiswerking van de Vlaamse Roeiliga.
Is verantwoordelijk voor het Be Gold programma. Ontwikkelt het jaarlijkse actieplan.·
Is verantwoordelijk voor alle topsportgroepen: talenten, junioren, U23, senioren en G-roeien.
Geeft leiding aan het technische kader: stuurt de coaches aan, begeleidt en beoordeelt hen.
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Is verantwoordelijk voor de opmaak en opvolging van het evaluatie- en selectietraject. De selecties
worden besproken in de topsportcommissie en bevestigd in de Federale Sporttechnische Commissie.
Is het aanspreekpunt voor atleten, nationale trainers, clubtrainers, Sport Vlaanderen, BOIC en andere
personen die betrokken zijn in de topsportwerking.
Laat zich omringen, stuurt aan en werkt samen met een medisch- en wetenschappelijk experten team
(voeding, mentale begeleiding, biomechanische analyse,krachttraining, …)
Is aanwezig op de stages en internationale wedstrijden en leidt de besprekingen met het coachteam.
Neemt de rol op van teammanager tijdens internationale wedstrijden. Vertegenwoordigt de organisatie in
internationaal verband.
Organiseert talentidentificatie
Vergaart,ontwikkelt, innoveert en deelt kennis op sporttechnisch gebied. Volgt de ontwikkelingen aan de
top nauwgezet op, analyseert prestatie(ontwikkeling) van de mondiale top, zoekt naar wetenschappelijke
ontwikkelingen die een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de programma’s.
Geeft sporttechnische input voor de coachopleidingen. Meer bepaald bij de ontwikkeling van de cursus
‘trainer A roeien’, in samenwerking met de denkcel roeien.
Behartigt de belangen van de Vlaamse Roeiliga en ziet erop toe dat de roeiers en coaches deze eveneens
behartigen.
Vervult publicitaire- en promotionele werkzaamheden. Staat de pers te woord tijdens wedstrijden en
evenementen.
Zorgt voor de eigen persoonlijke ontwikkeling.
Stuurt vrijwilligers aan en motiveert hen richting een krachtige topsportomgeving.
Staat in voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleert communicatie zodat het beleid, de clubs
en de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn.
Voert organisatorische en administratieve taken uit gelinkt aan de jobinhoud, in samenwerking met de
medewerkers van de Vlaamse Roeiliga.
Rapporteert aan het bestuursorgaan via de topsportverantwoordelijke van het bestuursorgaan en de
hoofdcoördinator van de Vlaamse Roeiliga.
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TECHNISCH DIRECTEUR
TOPSPORT ROEIEN
Functie-eisen
De technisch directeur heeft een Bachelor of Master diploma met minimaal 5 jaar leidinggevende
ervaring in de (inter)nationale topsportwereld
Heeft een gezaghebbende, krachtige persoonlijkheid
Heeft visie op en ervaring met het succesvol inrichten van topsport- en talentontwikkeling
Is financieel onderlegd
Beschikt over peoplemanagement skills
Is een teamplayer en weet anderen te motiveren en inspireren om een gezamenlijk resultaat te behalen
Heeft uitstekende mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden, communiceert vlot in de
Engelse taal.
Is resultaatgericht: stelt hoge eisen aan zichzelf en zijn omgeving
Engageert zich om het hoogst mogelijk actueel geldend erkend opleidingsniveau in roeien te behalen
(momenteel trainer B).
Is clubneutraal, oefent geen bestuursfunctie uit en is geen trainer in een clubstructuur

De Vlaamse Roeiliga biedt
Een fulltime dienstverband in een sportieve en ambitieuze omgeving.
Vele uitdagingen binnen de diverse programma’s. Je kan onmiddellijk starten met het samenstellen van
een team richting Parijs 2024.
Bij de functie passende arbeidsvoorwaarden en salaris (volgens de barema’s van Sport Vlaanderen).
Een contract tot en met de Olympische Spelen van 2024 dat kan verlengd worden.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
De subsidiëring van de functie van de technisch directeur topsport is mede afhankelijk van een akkoord
van Sport Vlaanderen, na advies van de taskforce topsport, over de geschiktheid van de kandidaat. Daarbij
zal rekening gehouden worden met het functieprofiel, topsportervaring, pedagogische ervaring, elders
verworven competenties en reeds eerder behaalde resultaten inzake topsport.

INTERESSE?
Herken jij je in dit profiel en heb je de kwaliteiten die wij zoeken?
Dan nodigen wij je graag uit om voor 1 september 2020 een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV te
sturen naar celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
of per post naar Vlaamse Roeiliga, t.a.v. Celine Pieters, Zuiderlaan 13, 9000 Gent.
Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.
Voor vragen over de functie-inhoud kan je vooraf contact opnemen.
Meer informatie over onze federatie op www.vlaamse-roeiliga.be
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