Sporta heeft als doel zoveel mogelijk Vlamingen te laten genieten van zowel de lichamelijke
inspanning, de ontspanning, de ontplooiing als de sociale contacten die beweging genereert. Vanuit
de overtuiging dat voldoende lichaamsbeweging de gezondheid en het welzijn bevordert, wil Sporta
voor al haar kernwerkingen een voortrekkersrol spelen.
De Sporta-groep beschikt over 2 eigen sportcentra (Tongerlo 375 bedden & Maaseik 80 bedden) met
een indrukwekkende sport- en verblijfsaccommodatie, jaarlijks goed voor 100.000 binnen- en
buitenlandse gasten. Sporta staat ook bekend als organisator van jeugdvakanties en sportkampen met
een brede waaier van vakantiemogelijkheden in binnen- en buitenland voor 10.000 kinderen en
jongeren van 5 tot 26 jaar. Daarnaast is er de federatie die meer dan 1350 sportclubs telt, met samen
meer dan 70.000 leden. Om de sport en haar visie te promoten lanceert Sporta verscheidene
beweegcampagnes zoals de fietshappening ‘Ventourist / La Cannibale’ op de Mont Ventoux.
Ter ondersteuning van onze veelzijdige werking zijn we voor de federatie-werking in AntwerpenBerchem op zoek naar iemand die ons tijdens een groot aantal weekends kan helpen bij de
looptijdsregistratie op de Sporta-runs over heel Vlaanderen. Het aantal wedstrijden is afhankelijk van
de maand (mei en juni zijn hele drukke maanden) en van wanneer jij beschikbaar bent. De eerste
loopwedstrijd in 2018 is op 4 februari.

Student/Monitor looptijd registratie (m/v)
Functie:
 Onze Sporta-consulent Jogging geeft jou een opleiding over het systeem om de looptijd van
deelnemers te registreren;
 Op termijn verzorg je zelfstandig de looptijd registratie tijdens de loopwedstrijden;
 Je staat in voor de logistiek van het registratiesysteem (matten en computer) tussen de
federatie en de loopwedstrijd;
 Je stelt het materiaal op en breekt dit ook af;
 Je hebt contact met de organisatie van de loopwedstrijd en levert de nodige informatie af na
de loopwedstrijd;
 Je grijpt in wanneer een technisch defect zich voordoet bij het registratiesysteem;
 Je beheert en volgt ter plaatse de registratie op.
Profiel:
 Je bent een dynamisch persoon die zelfstandig kan werken, maar ook een teamplayer is;
 Je werkt graag op avonden of in weekends;
 Je hebt interesse in recreatieve sportbeoefening;
 Je hebt affiniteit met loopwedstrijden;
 Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen;
 Je kan vlot werken met een computer;
 Je hebt een probleemoplossend vermogen.
Ons aanbod:
Sporta, dat is presteren op topniveau om de verwachtingen van onze klanten flexibel te overtreffen.
Continue verbetering zit in ons DNA. Geen formele dress code, maar tijd om je in een aangename
omgeving te ontwikkelen. Samen met ons bouw je aan je succesvolle carrière. Sporta biedt je een
wereld van werken en leven, uitgebreide sportmogelijkheden, een marktconform salaris met
onkostenvergoeding en een contract als monitor of student.

Interesse?
Stuur een motivatiebrief + CV Stuur je sollicitatiebrief met cv bij voorkeur via e-mail naar:
solliciteren@sporta.be of naar Geneinde 2 te 2260 Tongerlo t.a.v. Maria De Peuter en dit vóór 9
december 2017.

