
FUNCTIEOMSCHRIJVING GEMEENTE ZELZATE 

Sportfunctionaris 

Departement/afdeling/dienst sportdienst 

Directe leidinggevende secretaris 

Niveau & rang Niveau B, rang Bv 

Type functie Leidinggevende 

Salarisschaal B1-B3 

 

Hoofddoel van de functie 

 

Verantwoordelijk voor de aanbieding en promotie van een evenwichtig sportaanbod binnen de gemeente. 

De uitoefening van deze functie gebeurt op een efficiënte en doeltreffende, kwalitatieve en klantgerichte, 

situationele en pragmatische wijze waarbij de verschillende finaliteiten tegenover elkaar worden afgewogen. 

 

Resultaatsgebieden 

Resultaatsgebieden naar klanten toe  

Op het niveau van de organisatie-eenheid: 

 Realiseren van een klantvriendelijke dienstverlening 

 Waken over de kwantiteit en kwaliteit  van de geleverde diensten conform de afspraken 

 Bewaking van de kwaliteitszorg en klachten en meldingen het nodige gevolg geven 

 

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatieprocessen en interne controle  
Op het niveau van de organisatie-eenheid: 

 Verantwoordelijk voor de leiding, organisatie en coördinatie van medewerkers 

 Zorgen voor een goede interne communicatie 

 Een goed zicht hebben op de nodige middelen en op dit vlak gepast actie nemen 

 

Resultaatsgebieden vanuit het financiële perspectief  
Op het niveau van de organisatie-eenheid: 

 Rapportering initiëren, faciliteren, controleren en waar nodig bijsturen 

 Bewaken van het efficiënt en doeltreffend inzetten van mens en middelen  

 

 



Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie  

 

 Opvolgen van nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten 

 Positief-kritisch zijn en actief meedenken op het vlak van continue verbetering van de organisatie 

 Medewerkers stimuleren in het kader van verbetering en innovatie 

 

Taakbeschrijving  

 

De taakbeschrijving met een overzicht van de specifieke bevoegdheden, taken en kennisvereisten wordt door de 

rechtstreekse leidinggevende, bij voorkeur in overleg met de titularis, opgemaakt en goedgekeurd. Deze is als 

addendum bij deze functieomschrijving voorzien. 

 

Functieprofiel 

 

Competentievereisten 

Kerncompetenties 

 Klantgerichtheid 

 Informatie verwerken en begrijpen 

 Omgaan met verandering 
 

Type- en niveaugerelateerde competenties 

 Medewerkers opvolgen over concrete taken heen 

 Motiveren 

 Adviseren 

 Effectief communiceren 

 Creatief denken 

 Projectmanagement 

 Oordeelsvorming 

 Verantwoordelijkheid opnemen 

Kennisvereisten 

 Basiskennis algemene regelgeving (o.m. gemeentedecreet, overheidsopdrachten, openbaarheid van 
bestuur,..) 

 Basiskennis van de sector 

 Grondige kennis specifieke regelgeving 

 Grondige kennis van gebruik van de specifieke software van de dienst 

 Basiskennis inzake het gebruik van de software  

 Basiskennis van de organisatie 
 

Gedrag en att itude 

 Betrouwbaarheid 

 Loyauteit 

 Integriteit 
 



Addendum 

 

Onderstaande taakbeschrijvingen zijn onder voorbehoud opgesteld door A&S Solutions: 

 

 Coördineren, animeren of mee-organiseren van sportactiviteiten in de gemeente 
 

 Organiseren, begeleiden en activeren van de inspraak van de sportbeoefenaars in het gemeentelijk beleid 
 

 Promotie van het sportaanbod in de gemeente en uitdragen van het sport-voor-allenbeleid 
 

 Tussenpersoon voor alle sportverenigingen naar het gemeentebestuur toe  
 

 Redactie van de gemeentelijke publicaties i.v.m. sport  
 

 Updaten van de website van de sportdienst, de sportraad 
 

 Informatie verstrekken i.v.m. sport- en sportieve manifestaties aan bevolking en pers 
 

 Adviesverlening naar beleid toe, i.v.m. sport 
 

 Coördineren van de sportactiviteiten: bepalen programma, opvolging, kwaliteitscontrole 
 

 Ondersteunen en medewerking verlenen aan de externe partners (vergaderingen, adviezen, 
subsidiedossiers): sportraad, sportclubs,… 

 
 Opvolgen van het decreet Vlaamse Gemeenschap tot behoud subsidies (beleidsplannen, BLOSO, ISB) 

 
 

Verruimende bepalingen 

 
Het is de bedoeling om via de functiebeschrijving een beeld te vormen van de functie en de belangrijkste taken 
aan te halen. Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken 
omvatten opgedragen door de leiding en die niet in dit document zijn opgesomd waaronder ook het verrichten 
van ondersteunende taken aan collega’s en andere diensten. 
 
  





 


