Secretaris Generaal
Plaats
Boulevard Louis Schmidt 87/6, 1040 Brussel
Company description
De Koninklijke Belgische Golf Federatie, afgekort tot KBGF, is een non-profit organisatie. Deze
sportfederatie is verantwoordelijk voor het beheer, de organisatie, het bevorderen van en controle op
de ontwikkeling en het beoefenen van de golfsport in België (in al zijn aspecten).
Job description
De opdracht bestaat erin om de objectieven van de KBGF te verwezenlijken op het domein van sport,
communicatie, milieu en IT in nauwe samenwerking met de regionale verenigingen AFGolf en
GolfVlaanderen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je rapporteert aan de Raad van Bestuur
Je leidt en motiveert een ervaren professioneel team
Je beheert het budget van de KBGF
Je streeft naar een optimalisatie van de samenwerking met de regionale verenigingen AFGolf,
GolfVlaanderen, PGA, …
Je optimaliseert het IT tool naar clubs en spelers
Je ontwikkelt en implementeert een “High Performance Strategy” voor Elite Spelers en Young
Professionals
Je optimaliseert de effectiviteit van de interne en externe communicatie
Je beheert de organisatie van een 40-tal nationale en internationale tornooien
Je overziet de goede werking van de verschillende comités
Je onderhoud de relatie met de huidige sponsors en werkt aan de uitbreiding van ons sponsor
bestand
Je vertegenwoordigt de Belgische Golf naar nationale en internationale instanties
Je werkt actief mee aan de gezamenlijke reorganisatie in het vooruitzicht van de inplanting in
het “BEGolf House”

Uw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent bereid om een opdracht met een beperkte duur te aanvaarden
Je hebt een Universitair of Hogeschool diploma met een managementoriëntatie of HR
Je spreekt en schrijft nederlands, frans en engels op een zeer goed niveau
Je hebt een goede kennis van IT (I-Golf, MS Office, Outlook, Winnbooks, …)
Je hebt reeds kennis van onze sport en je hebt ervaring in het beheer van sportfederaties
Je hebt ervaring in het uitwerken van een strategisch plan of van een reorganisatie
Je bent een team speler en open voor dialoog
Je bent bereid om flexibele werktijden te aanvaarden
Je beschikt over interpersoonlijke vaardigheden om strategische partnerschappen te
ontwikkelen
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Wij bieden u
Een contract van bepaalde duur.
Maak deel uit van een dynamisch team in een groeiende sportfederatie.
Werk mee aan de realisatie van een uitdagend strategisch plan “Road to 2030”
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