
SPORTPROMOTOR 

Gemeentebestuur Pittem is op zoek naar een sportpromotor met voltijdse prestaties in contractueel 

dienstverband. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

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.  

AANWERVINGSVOORWAARDEN  

- een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde functie 

Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als 

daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke 

toelichting voorleggen. 

- de burgerlijke en politieke rechten genieten 

- medisch geschikt zijn 

- minimum achttien jaar zijn 

- bachelor diploma,  met voorkeur sportgerelateerd  

- laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure mits ze bij hun 

kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van 

maximum vier maanden hun einddiploma kunnen behalen. Ze leveren het bewijs dat ze aan 

de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling. 

- in het bezit zijn van een rijbewijs B  

- slagen voor een selectieprocedure 

PROFIEL 

zie functiebeschrijving 

AANBOD 

- gunstige werk- en verlofregeling 

- weddeschaal B1-B3 – geïndexeerd brutojaarsalaris (B1 – trap 0): € 30.119,30 

- reeds gepresteerde dienstjaren in de openbare sector of relevante jaren in de privésector of als 

zelfstandige worden gedeeltelijk in rekening gebracht 

- extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering 

- aanleg wervingsreserve van 1 jaar 

HOE SOLLICITEREN? 

- per aangetekende brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8740 Pittem 

- tegen afgifte bij de personeelsdienst, Markt 1, 8740 Pittem 

Voeg steeds de nodige bijlagen toe:  

Verplicht inschrijvingsformulier met pasfoto (te vinden op de website), motivatiebrief, cv,  

kopie hoogst behaalde diploma, kopie rijbewijs en uittreksel uit strafregister 

DEADLINE: maandag 22 maart 2021 

NOG VRAGEN? 

Je kan contact opnemen met Mieke Thorrée van de personeelsdienst op het nummer  

051/46 03 75 of via mail op personeelsdienst@pittem.be. 


