Sportclubondersteuner (via aanwerving)
Voorwaarden
1. Diploma en taalkennis
Je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardig*.
* erkende diploma’s of getuigschriften die toegang geven tot niveau B:
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html

Buitenlands diploma
Heb je een buitenlands diploma? Dan bezorg je ons, voor je aanstelling in de functie, een bewijs dat je
diploma gelijkwaardig is.
NARIC-Vlaanderen onderzoekt wat buitenlandse diploma’s waard zijn in Vlaanderen.
Meer informatie: www.ond.vlaanderen.be/NARIC
Bij je sollicitatie voeg je een bewijs dat je de procedure voor gelijkwaardigheid bij NARIC-Vlaanderen hebt
opgestart of voeg je het gelijkwaardigheidsbewijs van je diploma toe.
Bewijs van taalkennis
Voor deze functie heb je kennis van het Nederlands op niveau C1 nodig voor de vaardigheden lezen en
luisteren en kennis op niveau B2 voor de vaardigheden spreken en schrijven.
Meer info: https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr
Heb je je diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs behaald? Dan leg je ons, voor je aanstelling in de
functie, een bewijs van je kennis van het Nederlands - niveau C1 voor de vaardigheden lezen en luisteren
en niveau B2 voor de vaardigheden spreken en schrijven voor. Doe je dat niet, dan beschouwen we dit
als een weigering van de job.
Voor dit bewijs kun je terecht bij:
-

-

-

Selor, het selectiebureau van de federale overheid
Leg een taalexamen af voor het gevraagde niveau. Schrijf snel in om te kunnen deelnemen en
een attest te krijgen.
Meer informatie: http://www.selor.be/nl/testen/taaltesten
erkende onderwijsinstellingen waar Nederlands de onderwijstaal is of waar Nederlands als
vreemde taal gedoceerd wordt op het gevraagde niveau.
de Nederlandse Taalunie
Vraag een ‘Certificaat Nederlands als Vreemde Taal’ aan.
Meer info: http://www.cnavt.org
Huizen van het Nederlands van Brussel http://www.huisnederlandsbrussel.be/, Antwerpen
https://integratie-inburgering.be/huis-van-het-nederlands-provincie-antwerpen en Gent https://ingent.be/voor-jou/nederlands.
Vraag een bewijs aan.

2. Ervaring
Je hebt aantoonbare ervaring (beroepservaring, ervaring als vrijwilliger of ervaring via stage) in
verenigingsondersteuning aan. Dit kan zowel in een coördinerende of organiserende rol zijn als via
beleidsmatig werk. Als je deze ervaring binnen een sportclub hebt opgedaan, geldt dit als een pluspunt.
Je ervaring wordt beoordeeld op basis van de informatie die jij ons aanreikt in het sollicitatieformulier.

2. Gedrag
Je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie.
Uittreksel strafregister (attest van goed zedelijk gedrag)




Voor je aanstelling in de functie leg je een uittreksel strafregister voor.
Vraag het attest aan bij de gemeente waar je bent ingeschreven.
Het attest mag niet ouder dan 3 maanden zijn.

3. Rechten
Je hebt burgerlijke en politieke rechten.

4. Nationaliteit
Deze functie staat open voor verschillende nationaliteiten.
Je bent Belg of inwoner van:
 een lidstaat van de Europese Unie
 Zwitserland
 IJsland
 Liechtenstein
 Noorwegen
Nationaliteitsbewijs
Voor je aanstelling in de functie leg je een nationaliteitsbewijs voor. Je nationaliteit is vermeld op het
uittreksel uit het strafregister. Je hoeft hiervoor dus geen afzonderlijk bewijs voor te leggen.

5. Gezondheid
Je bent medisch geschikt voor de functie.

Geldige sollicitatie indienen
Wanneer?
Je sollicitatie moet ten laatste op 27 maart 2019 bij stad Leuven toekomen.
We kijken hiervoor naar de datum van:
 verzending van de e-mail
 poststempel
 registratie aan de onthaalbalie van het stadskantoor

Hoe?
Bezorg ons het sollicitatieformulier:





per e-mail: sollicitaties@leuven.be (max 8 MB, je ontvangt onmiddellijk een bevestiging per
e-mail)
per post: Stad Leuven - College van burgemeester en schepenen
Professor Van Overstraetenplein 1 - 3000 Leuven
door afgifte aan de onthaalbalie (onderteken een ontvangstbewijs):
Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1 - 3000 Leuven

