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Functie 

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

Functionele loopbaan: B4-B5 

 

Doel van de entiteit 

De sportfunctionaris coördineert de algemene werking van de sportdienst. 
Hij/Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de uitbating van de gemeentelijke 
sportinfrastructuur via het autonoom gemeentebedrijf Lendelede (AGL) en de uitvoering van 
verschillende taken rond sportpromotie via de gemeentelijke sportdienst. 
 

Plaats in de organisatie 

Dienst vrije tijd - sportdienst 
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Kerntaken : 

o Is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de uitbating van de gemeentelijke 
sportinfrastructuur via het autonoom gemeentebedrijf Lendelede (AGL). 

o Is secretaris van het autonoom gemeentebedrijf Lendelede (AGL) 

� Voorbereiden en bijwonen van de maandelijkse vergadering 

� Opmaken en opvolging van de budgetten en meerjarenplanning 

� Bestekken opmaken, uitvoeren en opvolgen 

o Verantwoordelijk voor het reservatiesysteem (Recreatex) 

o Verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud van de gebouwen 
en installaties behorende tot de sportinfrastructuur  

o Communicatie met de diverse gebruikers van de sportinfrastructuur 

 

o Is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende taken rond sportpromotie 
via de gemeentelijke sportdienst. 

o Zorgen voor een efficiënt sportbeleid en evenwichtig sportaanbod voor alle 
doelgroepen en leeftijden 

o Opmaken en uitvoeren van de strategische en operationele 
beleidsdoelstellingen via de opmaak van een sportpromotieplan 

o Uitwerken van acties die betrekking hebben op sportpromotie 

o Budgetbeheer van de sportpromotie  

o Instaan voor het personeelsbeleid van de sportdienst 

� Leiden en motiveren van de medewerkers  

� Het voeren van de functionerings- en evaluatiegesprekken 

o Instaan voor de algemene administratie 

o Netwerken: goede contacten onderhouden met buurgemeenten, provinciale 
sportdiensten en andere organisaties 

o Coördineren van de publiciteit en van de communicatiekanalen naar de 
bevolking 

o Samenwerken met verschillende interne en externe diensten 

o Secretaris van de sportraad. 

� Uitwerken van gemeentelijke subsidiëring van sportverenigingen 

� Opstellen van de kalenders van de in- en outdoor infrastructuur 

� Voorbereiden en bijwonen van de maandelijkse vergadering 
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Relaties 

• Rapporteert aan de gemeentesecretaris. 

• Geeft rechtstreeks leiding aan de personeelsleden van de sportdienst en de 
zaalwachters, indirect aan de onderhoudsploeg. 

• Werkt samen met collega’s van de eigen dienst en van andere diensten. 

• Neemt deel aan het diensthoofdenoverleg. 

• Springt in bij ziekte of afwezigheid van één van haar werknemers. 
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Functieprofiel 

Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden.  Een hogere gradatie impliceert steeds 
dat de lagere gradatie ook is verworven. 

Technische competenties 
 Niveau 

Cluster Competentie 
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Sport(-infrastructuur) Kennis van de diverse sportdisciplines  X  
 Technische kennis sportinfrastructuur   X 
PC-Vaardigheden Software eigen aan de functie (Recreatex) X   
 Tekstverwerking (MS Office)  X  
Werking en werkmiddelen Projectmatig werken   X 
 Werking van de gemeentelijke organisatie X   
 Werkmiddelen – Algemene financiële kennis  X  
 Kennis Nederlands (geschreven en gesproken)   X 

 

Gedragscompetenties 
 Niveau 

Cluster Competentie 
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Beheersmatige 
vaardigheden 

Plannen, organiseren en opvolgen   X 

 Leidinggeven, delegeren en coachen   X 
 Zelfstandig oplossingen uitwerken en 

beslissingen nemen 
  X 

Waardegebonden gedrag Resultaatgerichtheid   X 
 Betrokkenheid bij de gemeente  X  
 Integriteit   X 
Persoonsgebonden 
gedrag 

Flexibiliteit  X  

 Enthousiasme  X  
 Bereid zijn tot het leveren van avond- en 

weekendwerk 
 X  

 Stressbestendig  X  
 Initiatief  X  
Interactief gedrag Schriftelijke en mondelinge communicatie   X 
 Collegiaal zijn, goed in team kunnen werken   X 
Probleemoplossend 
gedrag 

Klantgerichtheid   X 

 


