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De Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw zoekt :

EEN VOLTIJDS MEDEWERKER (m/v)
Met meer dan 800 actieve sportbeoefenaars is de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs
(LVZC) een kleinere, maar een zeer actieve federatie.
De LVZC is niet alleen het aanspreekpunt voor de leden, de clubs en de Vlaamse
overheid, Sport.Vlaanderen, ze speelt ook een centrale rol in de contacten met de
Kon. Belgische Aeroclub, het Directoraat-Generaal Luchtvaart, Belgocontrol, en op
internationaal niveau, direct en indirect met de FAI, de EGU, OSTIV, EASA en de
diverse organisaties, waarmee het zweefvliegen te maken krijgt.
De functie vergt dan ook een doorgedreven parate kennis van de luchtvaart en de
luchtvaartregelgeving in al haar aspecten, en dan voornamelijk waar die relevant zijn
voor het zweefvliegen. Om deze te verwerven zal de medewerker dan ook
gedurende een inloopperiode van 12 maanden - vanaf mei 2018 - nauw
samenwerken met een collega om een optimale kennisoverdracht te realiseren.

De ideale kandidaat
• heeft voldoende maturiteit om te kunnen overleggen met de verschillende
overheidsinstanties (sport, maar ook luchtvaart en techniek)
• heeft interesse in en brede kennis van luchtvaart en luchtvaartreglementering
• kan zelfstandig werken en heeft zin voor administratie en orde
• is bereid te werken in een regime van flexibele uren: vergaderingen en
vormingsdagen vinden meestal plaats ’s avonds of in het weekend en
occasioneel in het buitenland
• heeft kennis van bureautica
• beschikt over voldoende talenkennis:
o Zeer goede kennis Nederlands en Engels (lezen, schrijven, spreken)
o Operationele kennis Frans en Duits (lezen, spreken)
• heeft voldoende kennis voor het voeren van boekhouding
• heeft een opleidingsniveau van minimum Bachelor in een relevante richting
(economie, administratie, …)
Ervaring met overheidsadministraties strekt tot aanbeveling.
Wij bieden
• Een boeiende job met veel variatie en met internationale contacten
• Een verloning in overeenstemming met de loonschalen van Sport.Vlaanderen
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• Verplaatsingsvergoeding voor verplaatsingen in dienstverband (kunnen
beschikken over eigen wagen)
• Indien van toepassing, vergoeding voor gebruik van bureau- en archiefruimte
• Telefoon, GSM, Internet

Geïnteresseerde kandidaten sturen een brief met hun motivatie en uitgebreid C.V.
voor 30 november 2017
naar
Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw
T.a.v. de Voorzitter
Termikkelaan 9
2530 Boechout
of naar
secretariaat@lvzc.be
Na een eerste screening zullen de weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor
een interview begin december 2017 en /of begin januari 2018.
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