
Algemeen manager – Vlaamse Kickboks & Muaythai organisatie vzw 

Solliciteren voor 15/07/2021 Vacature onder voorbehoud van goedkeuring als gesubsidieerde federatie 
 

Inleiding 

De Vlaamse Kickboks en Muaythai organisatie (VKBMO) is een groeiende sportfederatie met 
meer dan 8.629 leden en meer dan 186 aangesloten sportclubs (cijfers 2019). 

VKBMO heeft de ambitie om de federatie verder te laten groeien en professionaliseren door:  

• het verder uitbouwen van ons beleid rond breedtesport; 
• inzetten op kwalitatieve sportbeoefening binnen onze clubs; 
• en te bouwen aan het topsportbeleid met focus op o.a. de World Games. 

Om dit te realiseren zoeken we naar een gemotiveerde manager die net als ons geloofd in de 
kracht van teamwork. 

Je taken 

• Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van formaliteiten vzw (statuten, decretale 
verplichtingen, juridische dossiers). 

• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, opvolgen en de uitvoering van het 
beleidsplan en subsidiedossier. 

• In samenwerking met de boekhouder sta je in voor de opvolging van de boekhouding. 
• Het uitwerken, coördineren en evalueren van schoolsport en G-sport. 
• De opvolging, coördinatie en evaluatie van opleiding en bijscholing rond gezond en 

ethisch sporten, clubomkadering, de interne opleiding hulp-initiator en VTS opleidingen. 
• Het uitwerken, coördineren en evalueren van onze sportkampen. 
• Je zorgt voor aanvullende ondersteuning waar nodig bij jou collega – teamwork. 
• Samen met je collega sta je in voor het beheer van het secretariaat en het communicatie-

marketingbeleid van de sportfederatie. 

Je profiel 

• Masterdiploma lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 
• Flexibel, sporadisch avond-weekendwerk is geen probleem. 
• Je beschikt over sportspecifieke kennis of bent bereid om je hierin te verdiepen. 
• Je hebt een open houding en staat ervoor open om bij te leren van en kennis te delen 

met onze vele actieve ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. 

• Je beheerst de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk. Beheersing van het  
Engels en Frans zijn een pluspunt. 

• Je bent in het bezit van je rijbewijs B en een eigen wagen 

Wij bieden 

• Voltijdse tewerkstelling met indiensttreding vanaf 01/01/2022. 

• Verloning volgens PC329.01 aangevuld met extra-legale voordelen. 
• Je vindt veel afwisseling in je takenpakket en ruimte voor innovatie en creativiteit. 

Geïnteresseerd 

• Bezorg jou CV, motivatiebrief en een kopie van jou diploma aan bestuur@vkbmo.be. 
Sollicitaties gaan door vanaf 26/07/2021. Voor meer gedetailleerde informatie m.b.t. de 
vacature kan u contact opnemen met Patrick Van Acker (voorzitter) info@vkbmo.be. 
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