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Kinesist met uitgebreide ervaring als 
sportmasseur 

Belgian Triathlon (Be3) stelt een vacature voor ‘kinesist nationale ploeg triatlon’ open met volgend profiel: 

ALGEMEEN 

De kinesist is verantwoordelijk voor de verzorging van onze elite atleten op de belangrijkste internationale races 

en kampioenschappen in hun weg naar Parijs 2024. Daarnaast ondersteunt de kinesist ook onze nationaal 

manager tijdens deze zendingen met de logistiek en coaching tijdens de races. Dit gaat in totaal over een 10-tal 

wedstrijden op jaarbasis in de periode maart- september. Deze opdracht gaat over een 60-tal dagen in het 

buitenland. 

PROFIEL OPDRACHT 

- Je staat in voor de verzorging van onze elite atleten voor en na hun wedstrijden: 

o Sportmassage is de hoofdfocus; 

o Losmaken spieren en kinesitherapeutische behandeling waar nodig; 

o Andere vormen van herstel toepassen waar nodig (ijsbad, normatec,…). 

- Je staat in voor de medische begeleiding (EHBO, covid-preventie, contact met bondsarts). 

- Je ondersteunt de nationaal manager met alle logistieke taken tijdens de zending. 

- Je ondersteunt de nationaal manager in de begeleiding van de atleten voor, tijdens en na de wedstrijd. 

- Je overlegt op regelmatige basis met de kinesisten, artsen van onze elite atleten en zorg voor directe 

communicatie met onze nationaal manager. 

DIPLOMA’S EN KWALIFICATIES  

- Diploma’s en/of getuigschriften in kinesitherapie en sportverzorging/massage. 

- Praktische kennis van het Engels (Nederlands en Frans zijn een grote meerwaarde). 

- Meerwaarde maar geen must: kennis van Triatlon. 

ERVARING 

- Ervaring als kinesist binnen topsport. 

- Ervaring met internationale wedstrijden. 

KWALITEITEN 

- Team-player 

- Je kan autonoom werken 

- je bent flexibel en dienstbaar 

- Je bent sportief en/of hebt een grote affiniteit met sport 

- Je bent een netwerker, initiatiefnemer, bruggenbouwer 

- Je beschikt over organisatorisch talent 
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- Je hebt oog voor planning en opvolging 

- Je legt vlot contacten 

- Je hebt kennis van topsport (duursport is een plus) 

 

PROCES 

De kandidaten sturen een motivatiebrief en CV naar de secretaris-generaal Be3 (Dorian Boulvin 

<dorian.boulvin@triathlon.be>) voor 10 maart.  De nationaal manager, beide technische directeuren en de 

voorzitter Be3 maken een preselectie van de kandidaten op basis van de motivatiebrief en CV en nodigen daarna 

de geselecteerde kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek.  

WAT BIEDEN WE AAN? 

Je zal als zelfstandige opdrachten uitvoeren voor Be3 en kan hiervoor een dagbedrag factureren. De federatie 

neemt alle kosten (bv logement, voeding, transport) voor haar rekening verbonden aan de zendingen. U komt 

terecht in een professionele topsportomgeving met elite atleten die meedoen op het allerhoogste niveau. 

 

 


