
 

 

Vacature: 

SPORTTECHNISCH MANAGER  
 
De Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw verenigt 54 hockeyclubs en telt reeds meer dan 28.000 leden. 

De Coach Academy van de VHL organiseert opleidingen en bijscholingen voor hockeytrainers en 
-coaches in Vlaanderen. Ze streeft ernaar om de kwaliteit van de omkadering binnen de Vlaamse 
clubs te verhogen door meer trainers en coaches beter op te leiden.  

De VHL zoekt een nieuwe collega (v/m) om deze afdeling samen met de huidige Coach Academy 
Manager verder uit te bouwen en het volume van de opleidingen en bijscholingen op te schalen. 

 

FUNCTIE 
 
Haar/zijn voornaamste taken zijn: 

M.b.t. de opleidingen (Aspirant-Initiator, Start 2 Coach & Initiator Hockey) 

 Organiseren van deze opleidingen van A tot Z; 

 Uitwerken van (digitale) cursusinhouden voor de verschillende opleidingsniveaus; 

 Ontwikkelen van gespecialiseerde VHL-opleidingen (keeperstrainers, zaalhockey, technisch 

management van een clubjeugdwerking, enz.) 

M.b.t. de Coach Community van de VHL 

 De ‘Community’ van trainers & coaches verder vormgeven en beheren; 

 Organiseren en opvolgen van bijscholingen en workshops (keuze van de onderwerpen, 

sprekers, locatie, enz.) 

 Organiseren van een jaarlijkse Coach Academy Day. 

 



 
M.b.t. de ondersteuning van de VHL-clubs  
 

 Organiseren en uitvoeren van clubbezoeken, in functie van het opleiden van trainers, het 

gebruik van het Hockey 4 Life opleidingsplan, het adviseren van clubs, enz. 

 
PROFIEL 

 Je hebt bij voorkeur een bachelor- of masterdiploma (idealiter LO); 
 Je hebt een uitgebreide kennis van de hockeysport; 
 Je hebt ervaring als coach en/of trainer; ervaring als technisch coördinator van een 

clubjeugdwerking is een pluspunt; 
 Je bent organisatorisch en administratief sterk; 
 Je hebt project management vaardigheden; 
 Je bent Nederlandstalig en beheerst het Frans en het Engels; 
 Je bent bereid zélf de opleidingen te volgen (indien je nog geen trainersdiploma hebt); 
 Een pedagogische achtergrond is een pluspunt. 

 

AANBOD 

Een boeiende en uitdagende functie met verantwoordelijkheden binnen een sport en federatie 
in volle groei en bloei. Deze functie biedt bovendien veel ruimte voor zelfstandig werken, 
flexibele werkuren en zin voor initiatief.  

Je ontvangt een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen (incl.  
bedrijfswagen).  

 

INTERESSE? 
 
Stuur vóór 28 februari 2022 jouw CV met motivatiebrief naar de Vlaamse Hockey Liga, ter 

attentie van de algemeen directeur: christoph.vandessel@hockey.be. 


