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Vacature – Wedstrijdcoördinator V.J.J.F. vzw                                      

De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw (V.J.J.F. vzw) is een dynamische en ambitieuze sportfederatie, 
en de enige erkende en gesubsidieerde in haar sporttak. 
 
Om haar wedstrijdwerking te coördineren en te versterken, is de V.J.J.F. vzw op zoek naar een 
gedreven wedstrijdcoördinator. 
 
De aanstelling geldt voor een periode van 2 jaar die telkens met dezelfde termijn kan worden 
verlengd door het bestuursorgaan. 
 
Profiel: 
 
De kandidaat: 
 

- Heeft een uitgesproken interesse in wedstrijdju-jitsu. 
- Heeft de leeftijd van 21 jaar bereikt. 
- Is vlot tweetalig (Nederlands – Frans). 
- Is in staat om autonoom alsook in team te werken. 
- Is een vlotte communicator. 
- Is stressbestendig. 
- Kan verschillende partijen goed laten samenwerken. 
- Is vlot bereikbaar en heeft de nodige tijd om deze functie te vervullen. 
- Vertolkt op wedstrijden niet de functie van coach of scheidsrechter. 

 
Taken: 
 

- Planning van nieuwe wedstrijden opvolgen. 
- Coördineren van de wedstrijdorganisatiecommissie. 
- De goede samenwerking tussen de wedstrijdorganisatiecommissie en de 

scheidsrechterscommissie bewaken. 
- Financieel overzicht van de wedstrijden opvolgen. 
- Meeteigenaar van de wedstrijddoelstellingen in het beleidsplan. 
- De organisatie van de VJJF- erkende wedstrijden coördineren. 
- Tweejaarlijks de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Ju-Jitsu coördineren. 

 
Aanbod: 
 

- Vergoeding volgens het verenigingswerkersstatuut. 
 



VLAAMSE JU-JITSU FEDERATIE 
Erkend door de Vlaamse Gemeenschap   
Erkenningsnr. SPORT VLAANDEREN 6030  
Erkend door het B.O.I.C.  
Lid van de Ju-Jitsu International Federation 

de Ju-Jitsu Europese Unie 
de Belgische Ju-Jitsu Federatie  
de Vlaamse Sportfederatie 

  

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw  
www.vjjf.be • 03 281 16 22 • info@vjjf.be • Drakenhoflaan 160, 2100 Antwerpen 
Rekeningnummer: BE94 2200 3705 1814 • Ondernemingsnummer: 0435-871-478 

 

Bij interesse kan u uw CV en een kort motiverend schrijven richten aan Jan Van Gestel, en dit op 
jan@vjjf.be. De deadline van kandidatuurstelling is 30 september 2022. 
 
Meer informatie omtrent de inhoud van de functie kan u bekomen bij Jan Van Gestel op 
jan@vjjf.be. 
 
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw 
Drakenhoflaan 160 
2100 Deurne 
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