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Functie 

Graadnaam: Verantwoordelijke Afdeling:  Vrije tijd / Sportdienst 
Functienaam: Sportfunctionaris 
Verantw. sportinfrastructuur en sportpromotie 

Functionele loopbaan: B4-B5 

 

Statuut 

De functie van sportfunctionaris / sportpromotor is een statutaire functie. 

Na het doorlopen van de selectieprocedure wordt de geslaagde en gekozen kandidaat door 

het college van burgemeester en schepenen aangesteld voor een proefperiode van twaalf 

maanden.  

Als de proeftijd voor de helft verstreken is, wordt met het statutaire personeelslid op proef 

een tussentijds evaluatiegesprek gevoerd overeenkomstig de rechtspositieregeling. Voor 

afloop van de proeftijd vindt er een eindevaluatie plaats. 

Bij een gunstige eindevaluatie en wanneer die kandidaat voldoet aan alle toelatings- en 

aanwervingsvoorwaarden, wordt het statutair personeelslid op proef aangesteld in statutair 

verband. 

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor drie jaar waaruit het college kan putten mocht 

blijken dat de op proef benoemde persoon niet voldoet. 

 

Aanwervingsvoorwarden 

1° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
2° onderdaan zijn van de Europees Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat; 
3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie; 
4° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor 

ze solliciteren; 
5° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der 

talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 
6° Houder zijn van minstens een bachelor diploma of een diploma hoger onderwijs van 

het korte type in de lichamelijke opvoeding of daarmee gelijkgesteld of gelijkwaardig; 
7° Beschikken over minimaal 4 jaar relevante ervaring; 
8° Voldoen aan het profiel dat gesteld wordt in de overeenkomstige functiebeschrijving; 

 

 

- Aan de voorwaarden 1° t.e.m. 2° dient voldaan op de dag van de aanstelling. 

- De lichamelijke geschiktheid in punt 3° wordt nagegaan door de arbeidsgeneesheer na 
de aanstelling maar voor de effectieve tewerkstelling bij de gemeente. 

- Het passend gedrag vermeld in punt 4° wordt getoetst aan de hand van een uittreksel 
uit het strafregister. Dit dient door de kandidaten afgegeven te worden eenmaal 
geslaagd in het schriftelijk of mondeling gedeelte. 

- De vereiste dat de kandidaat voldoet aan de diplomavereiste en de relevante ervaring  
(punt 6° en 7°) dient op straffe van verval te worden geleverd tegen de uiterste datum 
gesteld voor de afsluiting van de inschrijvingen. 
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Selectietechniek 

1° Schriftelijke proef - zaterdag 21 april 2018 om 9u 

- Een schriftelijk (theoretisch) gedeelte (10p) 

- Een gevalstudie (20p) 

- Een competentieproef (20p) 

2° Psychotechnische screening –op 7-8-9 of 14-15 mei (op afspraak) 

- Enkel indien de kandidaat slaagt in de schriftelijke proef 

- Afgenomen door een erkend selectiebureau 

- Richting gevend advies: geschikt / niet geschikt 

3° Mondelinge proef – 24-25 mei 

- Enkel indien de kandidaat slaagt in de schriftelijke proef 

- Toelichting via PowerPoint van de competentieproef en een selectiegedeelte (50p) 

 
Om als geslaagd beschouwd te worden, dienen de kandidaten voor elke selectietechniek 
afzonderlijk 50 % te behalen en 60 % voor het geheel van selectietechnieken. 
Voor de psychotechnische onderzoeken zoals bepaald in artikel 18 §4 moet men minstens 
‘geschikt’ bevonden worden. 
 
De geslaagden worden ingedeeld in blokken op basis van het behaalde percentage  
(90%-100%, 80%-89%, …) Het college maakt een gegronde keuze uit de kandidaten die tot 
het blok met de hoogste score behoren. De overige geslaagden worden opgenomen in de 
wervingsreserve gedurende 3 jaar. 


