
 

Organisatie 
 

Rising You is de kleurrijkste sportclub van het land! We zetten sport in als een leuke, 
laagdrempelige manier om Nederlands te leren, vrienden te maken en employability skills te 
ontwikkelen. We zijn in de eerste plaats talentontwikkelaars en richten ons hierbij expliciet 
maar niet exclusief tot jonge vluchtelingen. Onze club organiseert wekelijks klim- en 
fitnesssessies in onze eigen boulder- en lengteklimzaal in het bruisende Park Spoor Noord, in 
Antwerpen. Regelmatig organiseren we ook weekends en kampen buiten op de rotsen. 
Daarnaast hebben we ook een clubwerking in Brussel.  

De boulder- en lengteklimzaal baten we doelbewust uit met onze doelgroep. Op die manier 
bouwen we een werking voor en door vluchtelingen uit, waar iedereen welkom is, en waar 
iedereen kan leren en ontwikkelen in een warme sfeer.  

En Rising You is nog veel meer dan dat. We faciliteren de integratie van nieuwkomers ook via 
een aanbod van opleidingen en begeleiding naar werk. Onze organisatie is jong, groeiend, 
innoverend en ambitieus. Onze sociale impact staat op de voorgrond.  

Wij willen ons team in Antwerpen versterken met een: 

Verantwoordelijke sport/klimwerking 
 

De job 

Als verantwoordelijke sportwerking heb jij de eindverantwoordelijkheid voor 2 essentiële 
onderdelen van onze werking: de uitbating en verdere uitbouw van onze klimzaal enerzijds, en 
onze clubwerking anderzijds. 

Je hebt hierbij een erg gevarieerd takenpakket dat er als volgt uitziet: 

 Je bouwt onze klimzaal verder uit tot een warme, levendige plaats voor sport, 
ontspanning en ontmoeting in de buurt en de hele stad; Je ontwikkelt met de 
nodige creativiteit en innovatie verder een gevarieerd, aantrekkelijk sportaanbod. 
 

 Je verzorgt zelf samen met vrijwilligers en een collega de clubwerking in 
Antwerpen. Je doet dat vanuit een warm contact met de jongeren, met een 
aanstekelijk enthousiasme en in lijn met de missie en visie van Rising You 

 
 Je gebruikt je klimsessies om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en 

socialisatie. Je richt je aandacht op hun talenten en mogelijkheden, en ondersteunt 
hen tegelijkertijd in de ontwikkeling van employability skills 

 

Functieomschrijving 
Verantwoordelijke sportwerking  
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 Je coördineert de clubwerking in Brussel in samenwerking met lokale vrijwilligers 
en partners 
 

 Je tekent een vrijwilligersbeleid uit, werft nieuwe vrijwilligers zowel in als buiten 
de doelgroep en zorgt voor een goede opleiding en begeleiding 
 

 Je beheert de sociale media kanalen en verzorgt de promotie van de zaal, de club 
en ons aanbod 

 
 Je onderneemt en bouwt het aanbod naar particuliere klimmers, scholen en 

bedrijven uit, om zo opleidings- en tewerkstellingskansen voor jonge 
vluchtelingen te creëren 

 

Profiel 

Je beschikt idealiter over een sporttechnische of (ped)agogische opleiding en de 
nodige opleidingen in klimmen en touwactiviteiten zowel indoor als outdoor. Je hebt 
ervaring als sporttrainer/coach. Je kan een warm en authentiek contact leggen met 
zeer diverse jongeren. Je kan zowel vrijwilligers als collega’s inspireren en coachen. Je 
werkt planmatig en gestructureerd.  

Je maakt meer kans als je... 

 je weg kent in het vluchtelingenwerk, het jeugdwerk, de bijzondere jeugdzorg  
 het gebruik van sociale media in de vingers hebt 
 ervaring hebt in het werken met groepen, talentontwikkeling 
 ervaring hebt met vrijwilligerswerking 

Je past bij ons en de job als je... 

 kansen ziet, eerder dan problemen. 
 ervan overtuigd bent dat álle jongeren kansen tot groei en ontwikkeling verdienen. 
 bereid bent om ook zelf als mens en begeleid[st]er met je persoonlijke 

ontwikkeling aan de slag te gaan. 
 je wervend enthousiasme kan inzetten om onze visie en missie te verwezenlijken. 
 zelfstandig kan werken in een flexibele omgeving, en daarbij weet om te gaan met 

een behoorlijke portie vrijheid en verantwoordelijkheid 
 nieuwe paden en kansen ziet en durft in te slaan 

 

Rising You biedt je... 
 

Een uitdagende rol in een groeiende organisatie waarbij je innovatief te werk kan gaan. 
De kans om samen met een team gedreven collega’s een uniek verhaal uit te 
bouwen, met ambities over de landsgrenzen heen. 
Je komt terecht in een ambitieuze voorbeeldpraktijk én tegelijk de kleurrijkste 
sportclub van het land. Missiegedreven én professioneel. Je krijgt een voltijds 
bediendecontract van onbepaalde duur met een verloning volgens barema’s PC 
329.01 [afhankelijk van opleidingsniveau, leeftijd en anciënniteit]. 
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Solliciteren 

Je kandidaat stellen kan tot eind september via het 
online formulier via deze link: https://risingyou.be/schenk-je-
tijd/schenk-je-tijd-formulier/.  Gelieve CV en sollicitatiebrief toe 
te voegen. Enkel kandidaturen ingediend via deze link 
worden uitgenodigd voor een gesprek. 
Gesprekken worden ingepland begin oktober.  
 
Meer info? 
Mail naar delphine@risingyou.be 

www.risingyou.be  

 

 


