
   

Badminton Nederland is een dynamische en ambitieuze sportorganisatie van en voor de 
badmintonsport. Badminton Nederland is een organisatie die staat voor het vergroten van 
de betekenis van badminton in de Nederlandse samenleving door verantwoordelijkheid te 
nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van badminton. 

 
Voor ons team zijn we op zoek naar een  

Manager Wedstrijdzaken (fulltime) 
 
Als Manager Wedstrijdzaken speel je hier een essentiële rol in door de competities en 
toernooien in goede banen te leiden en naar een hoger niveau te brengen. 
 
Wat ga je doen? 
Beleidsmatig 
- Je bent verantwoordelijk voor de organisatie/bedrijfsvoering rondom competities en 
toernooien. 
- Op basis van eigen bevindingen en input van betrokkenen stel je (verbeter)voorstellen op 
- Je zorgt voor het up-to-date houden van diverse reglementen, uitvoeringsregelingen, 
ranglijsten en de goedgekeurde lijst. 
- Je signaleert trends om verdere ontwikkelingen te kunnen initiëren. 
 
Uitvoerend/coördinerend 
Je zorgt voor: 
- het opzetten en afstemmen van de jaarplanning van competities en toernooien; 
- het coördineren en organiseren van de Bondscompetitie (waaronder ook de Eredivisie 
valt), de bekercompetitie en overige competities; 
- de ondersteuning van de organisatie van de NK’s voor senioren, jeugd, parabadmintonners, 
veteranen en regioteams; 
- het ondersteunen van de regioteams bij de organisatie van de Regionale 
Kampioenschappen, in samenwerking met de regioteams; 
- het coördineren van de toernooiencircuits voor senioren, jeugd en parabadminton; 
- de opleidingen van wedstrijdfunctionarissen en mede voor wervingscampagnes; 
- het leveren van een bijdrage aan de communicatie over de competities en toernooien. 
 
Om bovenstaande te realiseren werk je samen met diverse commissies, regioteams, 
contactpersonen van badmintonverenigingen, bestaande uit vrijwilligers en met de collega’s 
op het bondsbureau en Papendal. Je zult in deze functie regelmatig in de avond en in het 
weekend werken. 
 
We zoeken een netwerker en verbinder met visie op wedstrijdzaken die ervoor zorgt dat 
competities en toernooien niet alleen worden uitgevoerd maar ook verder worden 
ontwikkeld.  
 
Competenties 

 Proactief werken 



   

 Initiatief kunnen en durven nemen  

 Communicatief sterk, schriftelijk en mondeling 

 Goed kunnen samenwerken (met collega’s en vrijwilligers) 

 Werkzaamheden efficiënt kunnen plannen, coördineren, maar ook delegeren 

 Halen van deadlines 

 Overzicht houden (helicopterview) 
 
Verder 
 Minimaal HBO werk- en denkniveau 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
 Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden. 

Arbeidsvoorwaarden 
De beloning is gebaseerd op de CAO-Sport. De standplaats is Nieuwegein waarbij er ook 
vanuit thuis gewerkt kan worden. 
 
Sollicitatieproces: 
Kandidaten kunnen hun CV en motivatie uiterlijk tot en met 10 juli 2022 indienen via het e-
mailadres sollicitatie@badminton.nl, t.a.v. Barbara Mura, directeur. 
 
Inlichtingen te verkrijgen bij 
Barbara Mura: bmura@badminton.nl, 0629022819.  
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