Over Deaflympics:

De Deaflympische Spelen is de algemene aanduiding voor de Olympische Spelen voor doven.
Dove mensen hebben hun eigen Spelen omdat ze in tegenstelling tot hun horende (gehandicapte)
medesporters visuele communicatiemiddelen (gebarentaal, startvlaggen in plaats van
pistoolschoten) nodig hebben bij het bedrijven van hun sport. Het sociale aspect is ook een
belangrijke factor: dove sporters maken onderling makkelijker contact dan met horende
teamgenoten.
Binnen Deaflympics werken wij met gedreven en ambitieus team. Op dit moment is er ruimte voor
uitbreiding in ons team en daarom zijn we op zoek naar jou (m/v) om ons team te komen versterken
als:
Ploegleider Deaflympics 2017 in Samsun (Turkije)
Wat houdt het werk in?
De functie van de ploegleider is een ondersteunende.
De ondersteuning komt ten goede aan de bondscoach, de verzorger, de arts en de spelers.
De inhoud van de taak is afhankelijk van de samenstelling van de begeleidingsgroep.
a. Wedstrijden en trainingen
b. Transport en maaltijden
c. Materialen
d. Algemeen welzijn
Ad. A. Wedstrijden en trainingen
 In samenwerking met het staf, regelen van trainingen.
 Het dragen van de verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van de nodige materialen voor
wedstrijden en trainingen.
 Controle van de speelzalen, de velden en andere accommodaties en de kleedgelegenheden.
 Het eventueel indienen van protesten bij officiële wedstrijden en overleg met de bondscoach.
Ad. B. Transport en maaltijden
 Het controleren van maaltijden.
 Het controleren van transport van en naar trainingen en wedstrijden.
Ad. D. Materialen
 Controleren/Distribueren van:
Wedstrijd-Kleding
Instructiematerialen (flip-over, demonstratiebord, enz.)
Trainings- en wedstrijdmateriaal
Papier
Relatiegeschenken zoals vaantjes, speldjes, enz.
Ad. E. Algemeen welzijn:
 Toezicht op de omstandigheden bijvoorbeeld medische begeleiding, fysiotherapeutische begeleiding.
 Het begeleiden en assisteren bij de uitvoering.

Wat bieden wij jou?
Reis en hotelovernachtingen
Onkostenvergoeding
Dagvergoeding

Deze functie vereist van jou:
Goede communicatievaardigheid, liefst gebarentaalvaardig
Ruime ervaring met sporttakken

Zijn dit jouw kwaliteiten?
Snel kunnen schakelen
Stressbestendig
Accuraat

Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 1 November naar
Chef de Mission. Mail: chefdemission@deaflympics.nl
Meer informatie over deaflympics in Samsun vind je op www.2017deaflympics.com

