
 

 

VACATURE ASSISTENT-TRAINER/COACH GOALBAL 

 
 

Context 

Samen met de nationale trainer/coach (ook in dienst van Parantee-Psylos vzw en LHF asbl) sta je in voor de begeleiding van de 
nationale selectie op trainingen, stages, internationale tornooien en de Paralympische Spelen in Tokyo. Je focust je vooral op de 
ondersteunende rol van de nationale coach en het realiseren van de team- en individuele doelstellingen. 
 
Jouw takenpakket 

• Je staat mee in voor het begeleiden van de nationale trainingen 
• Je volgt de individuele programma’s van de spelers van de nationale selectie mee op 
• Je neemt logistieke taken voor trainingen, stages en tornooien op jou 
• Je verzorgt de video-analyse van technieken en tactieken op trainingen, stages en wedstrijden  
• Je realiseert de teamdoelstellingen en individuele doelstellingen voor spelers 
• Je staat mee in voor de begeleiding tijdens de volgende stages: 

o Oordegem: 28/02 – 01/03/2020 
o Oordegem: 10-13/04/2020 
o Blankenberge: 10-12/07/2020 

• Je staat mee in voor de begeleiding op de volgende internationale wedstrijden: 
o IW Pajulahti (FIN1 15-19/01/2020)  
o IW Malmö (SWE, 21-24/05/2020) 
o IW Vilnius (LIT, 23-26/07/2020) 
o Paralympische Spelen (JAP, 25/08 – 06/09) 
o Alle bovenstaande data zijn inclusief reisdata met uitzondering van de Paralympische Spelen 

• Je draagt bij tot de ‘high performance’ cultuur binnen het team. 
 

Wat kan jij ons bieden 

• Competenties 
o Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel binnen het team als extern 
o Je bent een teamspeler die kan bijdragen tot een team gedragen ‘high performance’ omgeving 
o Je toont een grote betrokkenheid om je verantwoordelijkheden op te nemen  
o Je bent een resultaat-gedreven en prestatiegerichte persoon  
o Je kan prioriteiten maken in vrijetijdsbesteding  
o Je bent stressbestendig 

• Je bezit een sporttechnisch diploma en je engageert je om je continu bij te scholen 

• Je bent bereid de cursus initiator goalbal (VTS ou LHF - ADEPS) succesvol te doorlopen wanneer je dit diploma nog niet 
zou hebben 

• Je bent onderlegd in sportwetenschappelijke aspecten in functie van scouting, videoanalyse en techniekanalyse en je bent 
bereid je ook hierin bij te scholen 

• Je bent bij voorkeur drietalig (NL/FR/EN) 

• Je beschikt over de nodige flexibiliteit om tegemoet te komen aan de opgestelde planning in 2020 richting de 
Paralympische Spelen (zie boven) 

• Je bezit een rijbewijs type B 

• Je kan een attest van goed gedrag en zeden voorleggen. 
 

Wat kunnen wij jou bieden?  

• Deeltijdse job (0,2 vte of 20%)  

• Maandwedde volgens barema B111 (bachelor) van PC 329 of via freelancersfactuur 

• Een gedreven en deskundig topsportteam vanuit Parantee-Psylos en LHF: topsportcoördinator (Parantee-Psylos), 
technisch directeur (LHF), nationale trainer/coach, arts, kinesist, fysieke trainers, sportwetenschappelijke en/of 
sportpsychologische ondersteuning 

• Een eigentijdse grensverleggende organisatie.  
 

Solliciteren per mail, met je cv en motivatiebrief als bijlagen  

naar jessica.desmet@parantee-psylos.be en robin.scoupe@handisport.be tot en met vrijdag 10 januari 2020.   


