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De Vlaamse Handbalvereniging is de overkoepelende federatie voor handbal in Vlaanderen. Wij 

organiseren niet alleen de competitie, maar we zorgen ook voor ledenadministratie, communicatie, 

opleidingen, selectiewerking, werving en nog veel meer. Wij worden in Vlaanderen ondersteund door 

heel wat helpende handen en zoeken naar een tijdelijke versterking voor ons team. 
 

Wij zoeken 
 

Verantwoordelijke arbitrage 
 

 

Functiebeschrijving 

 

Inspirerende rol 

o Uitdenken van strategieën om de Arbitrage optimaal uit te bouwen 

o Zorgen voor een positieve en constructieve communicatie zowel intern als extern 

 

Coördinerende rol  

o Aansturen van medewerkers via de Cel Arbitrage 

o Faciliteren van meetings en bijscholingen 

o Samenwerken met de Chef – Scheidsrechter (Sigurd Thomassen) 

o Samenwerken met het secretariaat van de VHV 

o Terugkoppelen naar het Bestuursorgaan van de VHV 

 

  

mailto:info@handbal.be
http://www.handbal.be/


Vlaamse Handbalvereniging vzw       -       Dorpsstraat 74, 3545 Halen (België)      -      info@handbal.be 
www.handbal.be       -      T: 013 35 30 40       -       0417.063.079       -       RPR, afdeling Hasselt 

 
 
 

 

 

Profiel 
 

- Je werk zelfstandig kunnen plannen, organiseren en uitoefenen 

- Met PC/laptop kunnen werken 

- Over een basiskennis van het handbalspel beschikken 

- Medewerkers kunnen aansturen, motiveren 

- Via diverse kanalen met onze partners, clubs en leden communiceren 

- Vlot kunnen communiceren in Nederlands: gesproken en geschreven 

- Over een basiskennis Frans beschikken: gesproken 

- Leergierig zijn en snel inzichten verwerven 

- In het bezit zijn van uitreksel uit het strafregister Model 2 (omgang met minderjarigen) 

 

Aanbod 
 
Wij bieden jou toffe en dynamische collega’s die elkaar ondersteunen in een prima werksfeer. 
(5 à 10u/week) 

 

 

Waar en hoe solliciteren? 
Vragen? 
Interesse? 
 
Contact: Dries Boulet 
 
Via e-mail: dries.boulet@handbal.be 
Per telefoon: 0485 066 180 
 
Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 

 

Solliciteren kan tot en met 10 maart  

  

Ontdek ons op www.handbal.be 
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