KBRSF IS OP ZOEK NAAR TALENT

‘BE PART OF OUR FASCINATING FUTURE’
De Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie staat samen met de Vlaamse Liga Paardensport
en de Ligue Equestre Wallonie et Bruxelles synoniem voor succes in de sport :
In negen disciplines bundelen we atleten van wereldniveau !
Dankzij overwinningen in Nations Cups Jumping kunnen we ons kronen tot de wereldwijde nummer 1.
Verschillende medailles op de voorbije Europese Kampioenscappen in de mensport, Europese kampioenen in reining,
Olympische topprestaties in eventing en dressuur, Paralympische kampioenen, Horseballvedetten, sierlijke voltigeurs,
doortastende endurance ruiters, getalenteerde TREC ruiters, …
KBRSF • VLP • LEWB

‘Together creating Belgian Horsepower’

Vanuit ons centraal kantoor in Zaventem willen we meer aandacht besteden aan pers,
communicatie en visibiliteit, kortom de Belgische paardensport de aandacht geven die ze verdient.
Tegelijkertijd willen we echter onze service verbeteren en de algemene werking en ondersteuning van onze
(top)sporters verder uitwerken samen met de liga’s.
Daarom is KBRSF op zoek naar drietalige (NED/FRA/ENG) high potentials
die samen met de huidige ploeg deze grootse ambities wil helpen waarmaken :
1. OPERATIONS MANAGER :
Verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van onze administratieve dienstverlening.
Ondersteuning van de algemene werking van KBRSF

2. ASSSISTENT(E) SPORT MANAGER :
Je staat onze sportieve directeur bij en bereidt mee buitenlandse missies voor
(Europese Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen, Olympische Spelen)
Algemene opvolging van de sportieve werking op nationaal en internationaal niveau
Assistentie in opvolging van sportieve werking zoals uitgestippeld door de commissies

3. MARKETING EN PUBLIC RELATIONS MANAGER :
Verantwoordelijke voor het marketing beleid en aanverwante projecten binnen KBRSF.
Creatieve invulling van nieuwe projecten die passen binnen de marketingstrategie van KBRSF.

4. MARKETING EN COMMUNICATIE ASSISTANT :
Ondersteunt de marketing manager en is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie
en werkt hiervoor nauw samen met de communicatieverantwoordelijken van de liga’s.
Ondersteunt en coordineert het equifans project om de hippische wereld achter onze sporters te scharen.

5. VERTALER :
Perfecte vertaler Nederlands/Frans die onze interne en externe documenten kan vertalen in
beide landstalen. Website, Reglementen, Persteksten, ...
Als kandidaat ben je uiteraard drietalig (NED/FRA/ENG), heb je niet alleen een rijbewijs B maar ook en vooral een passie voor paardensport.
Wij zijn op zoek naar kandidaten voor onmiddellijke indiensttreding of voor onze wervingsreserve.
Gelieve uw gedetailleerd CV + foto te sturen naar bepartofourfuture@equibel.be

