
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EEN SPORTFUNCTIONARIS (STATUTAIR B4-B5) 
Verantwoordelijk voor de volledige sportinfrastructuur en sportpromotie 

 
Functiebeschrijving:  

 

Als sportfunctionaris coördineer je de algemene werking van de sportdienst van Lendelede. 

Je bent 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. Je geeft 

rechtstreeks leiding aan de medewerkers van de sportdienst en indirect aan de 

onderhoudsploeg. Je bent secretaris van het AGL en de sportraad.  

 

De volledige functiebeschrijving is terug te vinden op de website van de gemeente:  

www.lendelede.be/werken-bij-de-gemeente 

 

Profiel: 

- Je bent houder van minstens een bachelor diploma of een diploma hoger onderwijs 

van het korte type in de lichamelijke opvoeding of daarmee gelijkgesteld of 

gelijkwaardig; 

- Je beschikt over minimaal 4 jaar relevante ervaring; 

- Je voldoet aan het profiel dat gesteld wordt in de overeenkomstige 

functiebeschrijving; 

- Je slaagt voor de selectieprocedure die bestaat uit een schriftelijke proef, een 

psychotechnische screening en een mondelinge proef. 

 

Als gemeente bieden wij: 

- Een voltijdse statutaire functie met een proefperiode van 1 jaar; 

- Basis bruto maandloon B4-B5 van min. € 2.782 (geïndexeerd – trap 0) 

- Anciënniteit: 

° Overname administratieve anciënniteit in de openbare sector 

° Overname relevante anciënniteit uit de privésector met een maximum van 6 jaar 

- Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques (€ 3,91), hospitalisatieverzekering en 

een fietsvergoeding; 

- Een aantrekkelijk verlofpakket en een flexibel uurrooster; 

- Een dynamische werkomgeving. 

 

  

 

 
Het GEMEENTEBESTUUR van LENDELEDE 
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding  
(met aanleg van wervingsreserve van 3 jaar):  



 
 
Interesse in deze functie? 
 
Je kandidatuur dient samen met je CV, motivatiebrief en kopie diploma uiterlijk tegen 

vrijdag 23 maart 2018 om 12u: 

- Ofwel per post verstuurd te worden, gericht aan het college van burgemeester en 

schepenen, Dorpsplein 1 te 8860 Lendelede; 

- Ofwel per mail verstuurd te worden aan personeelsdienst@lendelede.be; 

- Ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven te worden op de personeelsdienst. 

 

De schriftelijke proef is voorzien op zaterdag 21 april 2018 om 9 uur. Indien je in aanmerking 

komt, ontvang je ten laatste 14 dagen voor de selectieprocedure een schriftelijke uitnodiging. 

 

Indien je slaagt voor de selectieprocedure, moet er voor de eigenlijke aanstelling nog 

bijkomend een medisch attest en een recent attest van goed gedrag en zeden voorgelegd 

worden en dit volgens de modaliteiten van de rechtspositieregeling. 

 

Voor verdere inlichtingen i.v.m. de inhoud of het indienen van de kandidaturen,  

de functiebeschrijving en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met de personeelsdienst 

van de gemeente Lendelede: Tel. 051/33.63.06 - personeelsdienst@lendelede.be 

 
 
 

Christophe Vandecasteele  
Gemeente- en OCMW secretaris Lendelede 

Dorpsplein 1 
8860 Lendelede 
Tel: 051 33 63 02  | Gsm: 0478 915 114 | Fax: 051 33 63 07 

 


