VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL
Vereniging zonder winstoogmerk
Erkend door Bloso
Met de steun van de Vlaamse overheid

Vacature: VTS – Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) Schieten
De denkcel ‘Schieten’ van de Vlaamse Trainersschool, die verantwoordelijk is voor de
sportkaderopleidingen van het sportschieten, is op zoek naar een nieuwe Directeur
Sportkaderopleidingen (DSKO). Het mandaat van de DSKO loopt gedurende één Olympiade,
meerbepaald van 1 januari van het postolympische jaar (2013) tot 31 december van het Olympische
jaar (2016), met mogelijkheid tot heraanstelling.
Voor de invulling van deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste schutter die de opleidingen
van gekwalificeerde Initiators, Instructeurs en Trainers uitermate belangrijk vindt en zijn steentje
wenst bij te dragen om deze opleidingen te organiseren en optimaliseren.
Het takenpakket van een DSKO ziet er ongeveer als volgt uit:
- het plannen, organiseren en evalueren van de cursussen
- toezicht houden op de inhoud van de cursussen
- opstellen van een werkverslag van het voorbije jaar
- opstellen van een 4-jarige visienota en planning (in synergie met de beleidsplannen van de
Vlaamse Schietsportkoepel)
Deze taken worden in nauwe samenwerking met de Sporttechnisch Coordinator van de Vlaamse
Schietsportkoepel vzw uitgevoerd.
Daarnaast beschikt de DSKO bij voorkeur over volgende technische bekwaamheden:
- kennis van de verschillende organisaties (VTS, Bloso, VSK ...),
- kennis van het ruime werkveld (sportwereld in het algemeen, sportkaderopleiding in
het bijzonder, wapenwetgeving, …)
- vlotte en praktische kennis van PC (tekstverwerking, spreadsheet, databank)
De DSKO ontvangt per kwartaal een vergoeding voor het uitoefenen van zijn taken. Meer informatie
omtrent het functieprofiel en de vergoedingen vindt u op onze website (www.sportschieten.be).
Voelt u zich aangesproken en denkt u over de juiste competenties te beschikken, aarzel dan niet u
kandidaat te stellen voor deze functie!
Interesse?
Stuur uw kandidatuur voor maandag 30 april 2014 om 12u00 met CV naar:
VSK vzw, t.a.v. Martine Donckers, Boomgaardstraat 22 Bus 7, 2600 Berchem
Email: martine@sportschieten.be
Voor vragen of meer informatie kan u steeds terecht op het secretariaat bij Martine Donckers.
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