
 
 

Vacature Operations Provinciaal / Regionaal + Events Academy & Community 

Positie: Operations officer 
Academy & Community 

Departement: Academy & 
community 

Rapporteert aan: Head of 
Operations  

Jobomschrijving 

 
Als verantwoordelijke operations Provinciaal / Regionaal sta je in voor de  operationele zaken van 
de provinciale en regionale opleiding binnen OH Leuven, samen met het team van de Academy & 
community. Via een nauw contact met de Head of Coaches zorg je voor de perfecte opvolging van 
alle provinciale en regionale  ploegen en trainers op administratief gebied .  
 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor alle events van de Academy en de Community. Je zorgt voor 
de administratieve voorbereiding alsook de operationele opvolging van elk event.  
 
Tenslotte ben je ook coördinator van de OH Leuven Regional Academy. Als coördinator van onze OHL 
Regional Academy fungeer je als verbindingspersoon tussen OHL’s verschillende partnerclubs in de 
regio  en ben je het aanspreekpunt voor elk van hun jeugdverantwoordelijken. .  
 
Je rapporteert aan de Head of Operations. 

 
 

Wij zoeken Wij bieden 

- Een administratieve duizendpoot; 
- Een organisatorisch sterk persoon die 

projecten van A tot Z proces-matig en op 
tijd  kan opvolgen en begeleiden; 

- Een hands – on persoon die graag zijn 
truitje nat maakt; 

- Je hebt sociale skills om met vrijwilligers 
om te gaan; 

- Je bent gepassioneerd door voetbal; 
- Je staat open voor nieuwe ideeën en gaat 

op zoek naar nieuwe benaderingen om 
teams en spelers beter te ontwikkelen 
(Life long learning); 

- Je hebt een growth mindset en stelt hoge 
eisen aan jezelf en aan anderen; 

- Je gelooft in een interactieve aanpak met 
spelers  en staf waarbij ownership wordt 
gestimuleerd; 

- Je staat open voor de inbreng van de 
andere stafleden;  

- Je bent een verbindend persoon en wil de 
Leuvense regio versterken; 

- Je gelooft in het belang van grassroots 
voetbal en het opzetten van een breed 
voetbalaanbod; 

- Je straalt dynamiek en enthousiasme uit; 
- Je beschikt over een rijbewijs B; 
- Je woont in de beurt van Leuven of bent 

bereid je er te vestigen; 
- Je hebt zin voor verantwoordelijkheid; 
- Je spreekt vloeiend Nederlands, Frans en 

Engels; 
- Je hebt praktijkgerichte informatica 

kennis (Outlook, Word, Excel, 
PowerPoint). 

- Een uitdagende, boeiende en gevarieerde 
job in één van de beste opleidingen van 
België; 

- Voltijds contract; 
- Een competitief verloningpakket; 
- Het werken met een gemotiveerd team; 
- Mogelijkheid tot volgen van de juiste 

opleidingen en trainingen. 
 

Ben je geïnteresseerd? 
Mail dan je motivatiebrief en cv naar 
jeugd@ohl.be voor 7 augustus 2022 (Ter 
attentie van Jeroen Trogh) Ook voor 
vragen kun je terecht op dit mailadres. 

 

 Over de organisatie 
 
Oud-Heverlee Leuven (OHL) is een ambitieuze, 
professionele voetbalclub die uitkomt in de 
Juplier Pro League (1A). Naast de eerste ploeg 
heeft OHL ook een gereputeerde jeugd Academy, 
een vrouwenvoetbal werking en een sterke 
community werking. 

 


