KONINKLIJKE BELGISCHE SNELSCHAATS FEDERATIE (KBSF)
De KBSF overkoepelt het langebaanschaatsen en het shorttrackschaatsen op nationaal niveau in
België. De KBSF is lid van het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité) en van de ISU
(International Skating Union). Voor de ontwikkeling en verder uitbouwen van de schaatssport
werkt de KBSF nauw samen met de Vlaamse SchaatsUnie (VLSU).
VACATURE
De KBSF is op zoek naar een:
BONDSCOACH LANGEBAAN
Die verantwoordelijk wordt voor de sporttechnische organisatie en begeleiding van het Belgische
langebaan in België. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de afgevaardigde langebaan van
de KBSF en de Topsportdirecteur van VLSU. Deze positie is een eerste stap in de richting van een
verdere professionalisering van de schaatssport in België, die op termijn moet leiden naar een
specifieke bondscoach junioren en een overkoepelende nationale bondscoach op voltijdse basis.
Op korte termijn wil de KBSF een structurele werking met het bestaande schaatstalent
uitbouwen richting OS 2024.
JOUW FUNCTIE
✓ Begeleiden Road to Ice Talent week Heerenveen (2/8 - 7/8)
✓ Begeleiden van de nationale trainingen in Zuid Nederland (Breda/Eindhoven)
✓ Begeleiden van stage in Inzell tijdens de herfstvakantie (29/10 - 5/11)
✓ Centraal aanspreekpunt voor de atleten, opvolging in Panega
✓ Vaste begeleider bij stages/wedstrijden van geselecteerde atleten naar buitenland
✓ Met name in de opstartfase ook optreden als Teamleader of Teammanager
✓ Het in kaart brengen van het nationaal schaatspotentieel en begeleiden naar prestaties op
nationale en internationale wedstrijden.
✓ Beleidsvoorstellen doen om de sporttechnische doelstellingen te behalen
✓ Regelmatig rapporteren in overleg aan afgevaardigde langebaan en topsportdirecteur
WAT MAG JE VERWACHTEN
✓ Een bestuur om je heen met een hart voor de schaatssport
✓ 0,2 FTE verloning die snel mee kan evolueren met een uitbouw van het schaatsproject
✓ Veel ruimte om jezelf en de schaatssport verder te ontwikkelen
INTERESSE?
Reageer dan voor 14/07/2021 via langebaan@kbsf.be met je motivatie en je adelbrieven. Wij staan
open voor kennis, enthousiasme, en gedrevenheid. Idealiter aangevuld met de nodige opleiding.
Tot snel!

