Grote Routepaden is een vrijwilligersorganisatie met een
verenigingscultuur gebaseerd op samenwerking, vertrouwen
en wederzijds respect. Onze vrijwilligers zijn het goud van de
organisatie.
Vier vaste medewerkers en 250 vrijwilligers staan in voor de realisatie van onze missie: het
promoten en aanzetten tot wandelen en fietsen over lange afstand. Onze eigenheid is het
authentiek op weg zijn, op eigen ritme, in alle eenvoud en vrijheid, met respect voor de
omgeving en de natuur.
Voor onze centrale diensten, gevestigd in hartje Brussel, zijn we dringend op zoek naar een

Directeur (m/v/x)
met een passie voor organisatie, strategie
communicatie & dienstverlening.
JOUW AMBITIE
Als directeur zitten organisatie en administratie in je genen. Dienstverlening en ondersteuning
vormen je belangrijkste drijfveren. Jij zorgt ervoor dat onze medewerkers en al onze vrijwilligers zich
in de beste omstandigheden kunnen inzetten voor de GR-paden en LF-routes.
Je ondersteunt en begeleidt, in samenspraak met het Dagelijks Bestuur, het team in het plannen en
uitvoeren van hun taken, in het organiseren van de administratieve en logistieke ondersteuning, in
het optimaliseren van de dienstverlening en het coachen van hun talenten.
Je denkt strategisch mee en reikt suggesties en adviezen aan die inspirerend zijn voor de
beleidskeuzes inzake het lange afstandswandelen en –fietsen en inzake de werking van de
vereniging.
Je werkt vanuit je passie in teamverband en steekt spontaan een handje toe om je collega’s te
helpen bij belangrijke projecten of op piekmomenten.

JOUW FUNCTIE
Je maakt deel uit van het team (4 medewerkers) van Grote Routepaden, staat in voor de dagelijkse
leiding van de organisatie en zorgt ervoor dat de doelstellingen binnen de gestelde termijnen worden
bereikt.
Je leidt, begeleidt en werkt samen met het team zodat elkeen optimaal kan functioneren, floreren en
renderen. Je organiseert de planning van je team (permanentie, recuperatie, vakantie,…).
Je fietst vlot van de ene vergadering naar het andere overleg met medewerkers, vrijwilligers,
bestuurders en partners. Je zorgt daarbij voor een open communicatie en constructieve informatieen expertisedeling over de projecten heen.
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Je toont affiniteit voor het recreatief fietsen en wandelen met extra aandacht voor de LF-werking.
Recente ontwikkelingen bieden immers unieke kansen en uitdagingen voor een vernieuwend project.
Je volgt de actuele ontwikkelingen op vlak van recreatief fietsen en wandelen en zorgt ervoor dat de
concrete projecten die je met je team uitwerkt, bijdragen tot de strategische doelstellingen van de
diverse overheden. Je bouwt relevante contacten uit en onderhoudt die op duurzame wijze. Je bent
bereid om te lobbyen en netwerking schrikt jou helemaal niet af.
Je werkt in nauw overleg samen met het Dagelijks Bestuur. Je vertaalt de beleidskeuzes van het
bestuur naar concrete projecten voor de werking en wandelt vlotjes door de dossiers. Je denkt zelf
ook strategisch mee en reikt concrete suggesties en adviezen aan die inspirerend zijn voor de
beleidskeuzes van de organisatie.
Je bereidt de samenkomsten van de bestuursorganen van de organisatie voor zodat de Algemene
Vergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur vlot en efficiënt kunnen functioneren.
Je initieert nieuwe maar realistische projecten, zorgt dat ze budgettair haalbaar zijn, volgt de
uitwerking op en waakt over het kwaliteitsvolle resultaat. Je rapporteert hierover transparant naar
vrijwilligers, medewerkers en bestuur.
Je werkt de begroting uit en je motiveert je keuzes aan het bestuur. Je waakt over de beschikbare
financiële middelen en zoekt opportuniteiten om die middelen te versterken via subsidies,
partnerdeals, sponsoring en de verkoop van GR- en LF-producten.

JOUW PROFIEL
Je hebt een sterk analytisch vermogen en kan snel de vinger op de wonde leggen.
Je weet van aanpakken, bent pragmatisch, zoekt steeds naar oplossingen en fietst zeker niet om de
uitdagingen heen.
Je bent stressbestendig en beschikt over een flinke portie veerkracht.
Je bent een kameleon die zich graag onder de mensen begeeft en zich vlot aanpast aan zijn omgeving
en zijn publiek.
Je bent communicatief sterk, een bruggenbouwer en (netwerk)verbinder. Je kan mensen overtuigen
en werven, en ook samenwerking opzetten tussen bestuurders, medewerkers, vrijwilligers,
partners,…
Je hebt geen nine-to-five mentaliteit en avond- of weekendwerk schrikt jou niet af.
Je hebt een ruime ervaring met het coachen en begeleiden van mensen, zowel medewerkers in
dienstverband als vrijwilligers. Ervaring in vrijwilligerswerk is een absolute plus.
Je kan vlot overweg met officetoepassingen, spreekt perfect Nederlands en je kan je vlot uitdrukken
in het Frans en het Engels. Je hebt bij voorkeur enige kennis van de vzw-wetgeving.
Je hebt een masterdiploma of gelijkgesteld door ervaring en beschikt over een rijbewijs B.
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ONS AANBOD
We bieden je een uitdagende job in een sportief en gedreven team waarin je veel
verantwoordelijkheid krijgt maar ook passend ondersteund wordt door het bestuur.
We bieden je ruime kansen om mee te bouwen aan de verdere dynamisering en professionalisering
van onze organisatie in het algemeen en van de fietswerking in het bijzonder.
We bieden je een voltijdse betrekking (een contract van onbepaalde duur) met loon naar werken,
volgens de barema’s van het PC 329.01 .
We zorgen voor een laptop, gsm, volledige terugbetaling van woon-werkverkeer via openbaar
vervoer, én vanzelfsprekend ook voor een fietsvergoeding.
Onze kantoren zijn gevestigd bij Toerisme Vlaanderen, in hartje Brussel (op 5 minuutjes wandelen
van het Centraal Station).
Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op
basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of
handicap.

MEER WETEN OF OVERTUIGD?
Wil je graag meer weten over deze functie, neem dan snel contact op met onze voorzitter en stuur je
vragen naar vacature@groteroutepaden.be.
Ben jij de kandidaat die wij zoeken, stuur dan tegen uiterlijk 15 april een gemotiveerde mail en je cv
naar vacature@groteroutepaden.be. Heb je ons overtuigd, dan nodigen we jou graag uit voor een
gesprek over je motivatie en ervaringen. Je ontvangt ter voorbereiding een opdracht die je
presenteert op een gesprek dat gepland is op zaterdag 9 mei.
Er is een bijkomend gesprek voorzien op maandag 18 mei. Dit is onder voorbehoud.
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