Vacature Coordinator OHL Youth on Route
Positie: Coordinator OHL Youth
on Route

Departement: Academy

Rapporteert
aan:
HO
Operations Academy

Jobomschrijving

De OHL Academy behoort tot de beste twaalf van België. Dat trekt talenten aan vanuit alle
windstreken van ons land. Het project ‘OHL Youth on Route’ vervoert de talentjes met busjes naar
de training en terug. Die talentrijke spelers haalt OHL op met kleine busjes, zodat ze zo weinig
mogelijk tijd verliezen en ze zich maximaal kunnen focussen op hun studies & het voetbal. We zijn

op zoek naar een coördinator die verantwoordelijk is voor de planning en opvolging van dit
project.
Wij zoeken
-

Je bent gepassioneerd door voetbal op
het hoogste niveau;
Je bent bereid te werken binnen de
structuur van OHL;
Je beschikt minstens 5 jaar over een
rijbewijs B;
Je beschikt over een attest ‘goed gedrag
en zede’;
Je werkt stipt en bent betrouwbaar;
Je straalt dynamiek en enthousiasme uit;
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid;
Je spreekt Nederlands en noties van Frans
& Engels;

Jouw taken
- Je maakt de wekelijkse planning.
- Je communiceert dit naar de
belanghebbenden.
- Je neemt sollicitatiegesprekken af met
potentiële chauffeurs.
- Je bent verantwoordelijk voor de goede
staat van de busjes.
- Je bent de contactpersoon voor de
busmaatschappij en de interne
chauffeurs.
- Je werkt binnen budget.

Wij bieden
-

Een uitdagende, boeiende en gevarieerde
job in één van de beste elite opleidingen
van België;
Forfaitaire vergoeding;
Volledig kledijpakket van OHL;
Abonnement op de eerste ploeg, women &
academy teams;
Het werken met een gemotiveerd en
prestatiegericht team;

Ben je geïnteresseerd?
Mail dan je motivatiebrief en cv naar
jeugd@ohl.be (Ter attentie van Ben
Geukens) 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
Jupiler Pro League (1A). Naast de eerste ploeg
heeft OHL ook een gereputeerde jeugd Academy,
een vrouwenvoetbal werking en een sterke
community werking.

