
 

 
 

 

 
 

 

 

Vacature voltijds (100%) 
 

 

Pagina 1 van 3 

 

 

 

 
 

 

Wat is Jespo? 
 

Jespo is een laagdrempelige Antwerpse jeugdsportorganisatie. Elke schooljaar organiseren we 

meer dan 50 verschillende wekelijkse sportactiviteiten over heel Antwerpen. Plezier maken en 

iets bijleren komt tijdens onze recreatieve sportactiviteiten altijd op de eerste plaats. Iedereen is 

en voelt zich welkom bij Jespo. Naast de wekelijkse sportactiviteiten organiseren we ook 

sportweken tijdens de schoolvakanties, naschoolse sportactiviteiten, sportstimulerende 

evenementen én scholenwedstrijden. 

 

Het Jespo-team, dat bestaat uit 4 medewerkers, is op zoek naar een enthousiaste sportpromotor 

die instaat voor een wijkgerichte sportpromotie in het district Antwerpen en onze onervaren én 

beginnende lesgevers actief gaat begeleiden tijdens de sportlessen. 

 

Als laagdrempelige omnisportorganisatie zien we het als onze plicht om de vinger aan de pols te 

houden van de samenleving. Door extra in te zetten op een wijkgerichte promotie, zullen we snel 

bepaalde sport- en beweegnoden kunnen detecteren en omzetten in concrete acties. 

 

Sportlesgevers spelen een cruciale rol in het spelplezier én de ontwikkeling van het jonge kind. 

Onervaren, beginnende en doorgaans jonge sportlesgevers verdienen het om voldoende begeleid 

te worden in hun (groei)traject als sportlesgever. Meer duurzaam sportplezier voor zowel 

lesgevers als kinderen is het resultaat van jouw inspanningen. 
 

 

Wat doe je? 

 

Als sportpromotor werk je onder leiding van de coördinator en in nauwe samenwerking met de 

twee andere sportpromotoren.  

 

1. Wijkgerichte sportpromotie in het district Antwerpen (50%) 

 

 Je organiseert en geeft naschoolse sportlessen voor kinderen in het basisonderwijs 

 Je geeft sportinitiaties en organiseert infosessies op scholen uit de gekozen wijk(en) 

 Je organiseert en geeft sportinitiaties op enkele pleinen uit de gekozen wijk(en) 

 Je organiseert tijdens de schoolvakanties een laagdrempelig open pleinaanbod  

 Je bouwt een netwerk op, bent vlot aanspreekbaar door en werkt samen met 

verschillende partners uit de wijk(en) (bijv. jeugdpartners, sportpartners, stadsdiensten, 

scholen, enz.)  

 

Je volgt de projectdoelen en –resultaten van deze werking nauwgezet op en stemt hierover op 

regelmatige tijdstippen af. 

 

Wij zoeken een  

Enthousiaste sportpromotor (M/V/X) 
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2. WhoZnext: beginnende en onervaren lesgevers actief begeleiden (50%) 

 

Aan de hand van het framework ‘4 inzichten over trainerschap’ ga je beginnende en onervaren 

lesgevers in de praktijk begeleiden, zodat ze een betere lesgever worden: 

 Een kortdurende start-2-coachcursus organiseren 

 Lesgevers ondersteunen bij: 

– De opstart van de lessen 

– Het opmaken van een schooljaarplan voor zijn/haar sportactiviteit 

– Het opmaken van basic lesvoorbereidingen 

– Het geven van de sportlessen zelf 

– Het verbeteren van de contacten met ouders 

– … 

 Individuele groeitrajecten uitwerken per lesgever 

 Actief en individueel stimuleren van het volgen van sporttechnische en/of pedagogische 

opleidingen/bijscholingen 

 

Tot slot ondersteun je de collega’s bij de dagdagelijkse werking van Jespo en bij de organisatie 

van enkele sportstimulerende evenementen (bijv. Jespo On Tour, Zapperdag, enz.). 
 

 

Wat verwachten we van jou? 
 

 Je bent sportief en gelooft in de kracht van sport 

 Je bent een geboren (multi)sportlesgever en stelt sportplezier centraal 

 Je bent een échte coach. Jouw enthousiasme motiveert onze vrijwillige sportlesgevers 

 Je beschikt over sportpedagogische en –didactische kwaliteiten 

 Je hebt kennis en feeling met het Antwerpse (jeugd)sportlandschap 

 Je bent vlot in de sociale omgang en kan gemakkelijk connecteren met andere mensen 

 Je kan een nieuw project zelfstandig op de rails zetten 

 Je kan zowel alleen als in team werken 

 Je gaat ordelijk, systematisch en gestructureerd te werk, ook tijdens drukkere periodes 

 Je bent flexibel en bent bereid om ook ’s avonds en in het weekend te werken 

 Je beheerst de courante softwareprogramma’s (Outlook, Word, Powerpoint, Excel…) 

 Je bent iemand om op te bouwen die voluit gaat voor een aangegaan engagement 
 

 

Wat zijn pluspunten? 
 

 Je bent onmiddellijk beschikbaar (startdatum mogelijk vanaf 15/9/2020) 

 Ervaring in het werken, omgaan en coachen van vrijwilligers in de sport 

 Ervaring in het werken met kinderen en jongeren 

 Je beschikt over een rijbewijs B 
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Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 
 

 Je beschikt minstens over een bachelor-/hogeschooldiploma in de lichamelijke opvoeding 

of Sport & Bewegen. Ook met relevante elders verworven competenties, kom je in 

aanmerking. 

 Een uittreksel van het strafregister - artikel 596.2 (contact met kinderen en jongeren) 
 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

 

 Een uitdagende functie in een groeiende (jeugd)sportorganisatie 

 Je komt terecht in een gemotiveerd team dat één doel voor ogen heeft: elk kind de kans 

geven om te kunnen sporten en veel plezier te maken 

 Een open en familiale werksfeer waarin je werkmotivatie wordt gestimuleerd 

 Voltijdse job (100% VTE) – contract onbepaalde duur 

 Je werkt op het Jespo-secretariaat (Oudaan 14, 2000 Antwerpen) 

 Weddeschaal B1c (PC 329.01 – socioculturele sector) rekeninghoudend met max. 5 jaar 

relevante ervaring. Je brutomaandloon bedraagt tussen de 2.314,19 en 2.609,18 euro. 

 Extralegale voordelen (AG-hospitalisatieverzekering, laptop en smartphone ter 

beschikking, tussenkomst woon-werkverkeer en volledige dertiende maand) 

 Startdatum: mogelijk vanaf 15 september 2020 
 

 

Hoe moet je solliciteren? 
 

Stuur je curriculum vitae (CV) en motivatiebrief ten laatste op  

woensdag 29 juli 2020 door naar Arne Francq via e-mail (arne@jespo.be) met in het onderwerp 

‘Vacature sportpromotor’. 

 

Ten laatste op woensdag 5 augustus 2020 (in de avond) weet je of je bent geselecteerd of niet. 

 

Als je geselecteerd bent, is er op dinsdag 25 augustus 2020 (vanaf de late namiddag) een eerste 

gesprek.  

 

Op basis van het eerste gesprek, worden een aantal kandidaten weerhouden voor een tweede 

gesprek dat volgt in de week van maandag 31 augustus 2020. De exacte datum geven we jou 

later nog mee. 

 

De gesprekken kunnen niet op een ander moment georganiseerd worden. 
 

 

Heb je toch nog vragen? 
 

 Meer informatie over deze vacature bij Arne Francq  (03 289 32 53 of Arne@jespo.be) 

 Leer Jespo beter kennen en surf eens naar www.jespo.be 

 Wij bieden de nodige discretie bij je interesse of sollicitatie voor deze betrekking 
 

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, 

beperking, enz. 

mailto:arne@jespo.be
mailto:Arne@jespo.be
http://www.jespo.be/

