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Functie 

Graadnaam: sportpromotor Afdeling:  mens 

Functienaam: sportpromotor 

Functiefamilie: deskundigen  

Dienst:  sportdienst 

Subdienst:   

Functionele loopbaan: B1-B3 

Beoordelaar 1: coördinator mens 

Code:  

Beoordelaar 2: algemeen directeur 

 

Doel van de dienst 

Deze afdeling ‘mens’ heeft tot doel het beleid van de gemeente op vlak van sport, jeugd en cultuur te 
stimuleren via de opmaak, uitvoering en evaluatie van een beleidsplan en/of het organiseren en 
promoten van activiteiten. 

De dienst sport staat in voor het beleidsvoorbereidend en -uitvoerend werk inzake sport en de 
communicatie hierrond. Binnen dit beleid worden activiteiten bevorderd en gepromoot, zowel op 
lokaal als intergemeentelijk vlak. De dienst zorgt voor een gevarieerd gemeentelijk sportaanbod. Als 
sportpromotor en sportieve duizendpoot breng je doelgroepen en verenigingen aan het sporten, 
organiseer je sportkampen en -klassen en werk je sportprojecten uit. Samen met de 
sportfunctionaris ben je verantwoordelijk voor de gemeentelijke sportsite en het sportbeleid. 
Sportlessen worden ook ’s avonds en op zaterdagvoormiddag gegeven.  

Plaats in de organisatie 

  Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator mens en de algemeen directeur  

 

Voor kennisname 

Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening 

 

 Personeelslid Direct Leidinggevende 

“Voor kennisname”   

Datum   

Handtekening 
 

 
 

Naam   
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Kernresultaten 

Budgetbeheer en meerjarenplanning 

Waken over het opstellen en opvolgen van budgetvoorstellen en het opmaken van een 
meerjarenplanning van de organisatie 

Doel: behalen van de financiële doelstellingen van de organisatie 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• inzetten van de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier 

• aanbrengen van voorstellen naar optimalisatie in uitvoering m.b.t. middelen en 
kosten 

• zorgen voor een gefundeerd, samenhangend, tijdig en nauwkeurig budgetvoorstel 
en voor een accuraat budgetbeheer en -controle 

• advies verlenen om te komen tot een gefundeerd, samenhangend budgetvoorstel 
en voor een accuraat budgetbeheer en -controle 

• opvolgen van het dagelijks financieel beheer 

• advies verlenen 

• afstemming van / verbanden leggen met de budgetten van de hogere overheid en 
het gemeentelijke budget 

Externe communicatie 

Instaan voor een open externe communicatie. 

Doel: verzorgen van de communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• instaan voor een vlot contact met de burger 

• bestaande relaties met externen (andere openbare diensten, toezichthoudende 
overheden,…) in kaart brengen en onderhouden 

• de organisatie en/of entiteit vertegenwoordigen in diverse organisaties of op 
evenementen, fora,… 

• verzorgen van public relations 

• voeren van promotie 

• telefonische en schriftelijke contacten op een efficiënte en professionele manier 
afhandelen 

• afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen 

• zorgen voor de toepassing van de wet betreffende openbaarheid van bestuur 

• ontvangen van binnenkomende vragen, opmerkingen en klachten 
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Dagontvangsten 

Belast met de ontvangst van geringe dagontvangsten overeenkomstig art. 162, §2 van het 
gemeentedecreet. 

Doel: een normale, vlotte werking garanderen van de dienst 

Administratie 

Uitvoeren van administratieve handelingen. 

Doel: administratieve ondersteuning bieden aan de dienst 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• tijdig opstarten, zorgvuldig toepassen en opvolgen van de diverse administratieve 
procedures 

• instaan voor verzenden, verspreiden, klasseren, archiveren en kopiëren 

• uitvoeren van administratieve taken in opdracht van de leidinggevende 

• opmaken van verslagen en nota's 

• opstellen van beleidsbeslissingen 

• opstellen van ontwerpbeslissingen voor bestuursorganen 

• opmaken van uitgaande brieven 

• voorbereiden, opvolgen en/of afwerken van dossiers door middel van het 
verzamelen van informatie en materieel om het dossier te vervolledigen 

• administratieve ondersteuning bij de opmaak van strategische plannen en 
beleidsnota's 

• opvolgen van uitleen materiaal 

• administratieve opvolging subsidieaanvragen 

• opstellen artikels voor het infoblad 

• controleren en toegang verlenen tot specifieke infrastructuur 

• verwerken van inkomende en uitgaande post 
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Ondersteuning van de sportverenigingen 

De sportverenigingen logistiek en financieel ondersteunen door de uitbouw van een goed 
subsidiereglement en de dagelijkse ondersteuning van de verenigingen. 

Doel: zorg dragen dat de sportverenigingen zich ten volle kunnen ontplooien 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• uitwerken van een subsidiereglement 

• behandelen en opvolgen van subsidiedossiers en samenwerkingsovereenkomsten 
met verschillende sportverenigingen 

• controleren van het aanwenden van de aan de sportverenigingen toegekende 
subsidies en budgetten 

• zorgen dat de subsidies jaarlijks tijdig uitbetaald worden 

Integrale sportpromotie 

Stimuleren, ondersteunen, organiseren en coördineren van sportgerelateerde projecten en 
evenementen. 

Doel: burgers aanzetten tot sportbeoefening en op een aangename manier laten kennis maken met 
sport 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• praktische organisatie, voorbereiding en coördinatie gemeentelijke 
sportinitiatieven 

• plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van alle eigen sportinitiatieven 

• informatie- en adviesverstrekking omtrent sportmogelijkheden binnen en buiten 
de gemeente 

• voorbereiden en organiseren sportactiviteiten (kampen, lessen,…) 

• informatieopmaak en -verdeling betreffende sportieve aangelegenheden 

• ondersteunen en eventueel mee begeleiden van initiatieven van derden en van de 
gemeentelijke sportraad 

• dienstverlening aan verenigingen: doorgeven van informatie, kopiëren, … 

• instaan voor de financiële opvolging van activiteiten 

  



  Gemeente Pittem 

Functiebeschrijving 

CC Consult 16 januari 2017 pagina 5 / 8 

Strategisch sportbeleid 

Opmaak, opvolgen, evalueren en bijsturen van het gemeentelijk sportbeleid. 

Doel: bevorderen van een integraal gemeentelijk sportbeleid 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• coördineren en begeleiden van de voorbereiding van de beleidsdoelstellingen 

• opmaken, uitvoeren en evalueren van de beleidsdoelstellingen, het actieplan en 
het jaarlijkse werkingsverslag m.b.t. sport 

• begeleiden van de processen die verbonden zijn met de uitvoering en de evaluatie 
van de beleidsdoelstellingen omtrent sport 

• uitbouwen en stimuleren van de participatie aan een kwalitatief en integraal lokaal 
sportbeleid 

• verzamelen van werkingsresultaten sport en de verslaggeving ervan voorleggen 
aan gemeentebestuur en het managementteam 

• waken over de efficiëntie en effectieve vertaling van de strategische visie in 
operationele doelstellingen 

• evalueren van de effecten van het gevoerde beleid met het oog op eventuele 
vernieuwing ervan 

• adviseren en beleidsondersteuning: formuleren van beleidsadviezen aan het 
gemeentebestuur en daarbij rekening houden met de basisopdrachten en de rol 
van de sportdienst 
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Balie 

Instaan voor een optimale werking van de balie. 

Doel: de bezoekers op een klantvriendelijke en klantgerichte manier onthalen 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• verstrekken van algemene info aan bezoekers opdat zij voldoende geïnformeerd 
zijn omtrent activiteiten, mogelijkheden en gebruikersvoorwaarden van de 
accommodatie, openingsuren, prijzen 

• regelen van inschrijvingen, versturen van brieven en andere administratieve taken 

• het in goede banen leiden van de publieksstromen en toezicht op het goed gedrag 
van het publiek 

• instaan voor de controle van de gelden 

• burgers klantvriendelijk te woord staan en ze trachten zo goed mogelijk te helpen 

• beantwoorden van de telefoon 

• administratieve verwerking van de financiële verrichtingen 

• ticketverkoop en kassabeheer 

• bijhouden van school- en clubregisters 

Beheer sportinfrastructuur 

Instaan voor het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur. 

Doel: erop toezien dat de sportinfrastructuur optimaal en veilig ter beschikking gesteld kan worden 
aan de verschillende gebruikers 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• bijhouden van een overzicht van de geplande activiteiten in de sportinfrastructuur 

• toezien op dat de praktische uitwerking en organisatie van activiteiten (logistiek, 
infrastructuur, …) en sportevenementen 

• toezicht houden op het optimaal onderhoud en gebruik van de sportinfrastructuur 
en de werking van de technische installatie 

• opmaken en bijhouden van een inventaris van de sportinfrastructuur 

• onderhoud en controle van de sportinfrastructuur 

 

 

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de medewerker 
ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten. 
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Functieprofiel 

De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld 
in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden.  Een hogere gradatie 
impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven. 

 

Technische Competenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

elem
e

n
tair 

vo
ld

o
en

d
e

 

gro
n

d
ig 

Management en beleid Communicatiemanagement X   

 Financieel management X   

 Strategisch management X X  

PC-Vaardigheden Algemene PC-vaardigheden X X  

 PIM (Personal Information Manager) (Outlook) X X  

 Presentaties (PowerPoint) X X  

 Rekenbladen (Excel) X X  

 Software eigen aan de functie X X X 

 Tekstverwerking (Word) X X X 

Werking en werkmiddelen Procedures en procesbeheer X X  

 Projectmatig werken X X  

 Werking van de organisatie X X  

Wetgeving en regelgeving Wetgeving en regelgeving m.b.t. de functie X X X 

 Wetgeving en regelgeving m.b.t. de organisatie X X  
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Gedragscompetenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

grad
atie 1

 

grad
atie 2

 

grad
atie 3

 

Beheersmatige 
vaardigheden 

Plannen en organiseren X   

Interactief gedrag Mondelinge communicatie X X  

 Teamwerk en samenwerken X X  

Persoonsgebonden gedrag Flexibiliteit X X X 

 Kwaliteit en nauwgezetheid X X  

Probleemoplossend gedrag Creativiteit X X  

 Initiatief X X X 

 Klantgerichtheid X X  

Waardegebonden gedrag Integriteit X   

 Loyauteit X X X 

 


