Badminton Nederland is een dynamische sportorganisatie behorende tot de middelgrote
sportbonden van Nederland en is met ingang van 1 september 2021 op zoek naar een

Technisch Directeur (0,4 fte)
In het Meerjarenbeleidsplan 2020-2024 heeft Badminton Nederland voor de Olympische
cyclus richting Parijs 2024 de ambitie uitgesproken om van incidenteel naar structureel
presteren op mondiaal niveau door te ontwikkelen door op elk onderdeel structureel tot de
top 8 van de wereld en de top van Europa te behoren.
Doel van de functie
Je geeft leiding aan een team van gemotiveerde professionals. Verder zorg je mede voor het
initiëren, ontwikkelen, formuleren, implementeren en evalueren van het sporttechnische
beleid, gericht op het realiseren van doelstellingen en voert dit beleid mede uit.
Het huidige topbadmintonprogramma, ook voor para-badminton, dient te worden
voortgezet en uitgebouwd, inclusief het voorbereiden van het topsportprogramma richting
de Olympische Spelen van Parijs 2024. Ook de langere termijn richting de Olympische Spelen
van Los Angeles in 2028 is daarbij van belang.
De doorontwikkeling van het programma op Papendal, het talentherkenning en ontwikkelingsprogramma zijn voor de organisatie andere belangrijke doelstellingen voor de
komende periode.
Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden
De technisch directeur:
a. realiseert mede het topsportprogramma van Topbadminton Nederland;
b. geeft primair leiding aan het technische kader (coach van de coaches) en het
ondersteunend kader;
c. draagt zorg voor de coördinatie en organisatie van het multidisciplinaire team;
d. is de aanjager van innovatie binnen het team;
e. zorgt mede voor start, begeleiding en invulling traject ten behoeve van
totstandkoming van het investeringsplan voor de periode 2021-2024;
f. regelt aangelegenheden sporters en fungeert als contactpersoon richting de
spelersraad;
g. behartigt belangen van de topbadmintonorganisatie en fungeert samen met de
manager topbadminton als contactpersoon voor NOC*NSF.
Functie-eisen
 Je hebt enkele jaren werkervaring in een leidinggevende functie.
 Je hebt ervaring in de omgeving van topsport-, en talentontwikkeling.
 Je hebt een trackrecord in implementeren van beleid.
 Je bent een verbinder en inspirator.








Je bent een netwerker die makkelijk met alle betrokkenen, intern en extern,
communiceert.
Je bent en creatieve denker die prioriteiten kan stellen.
Je bent besluitvaardig.
Je bent stressbestendig.
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
Je hebt een 24/7-mentaliteit.

Verder
 HBO/WO werk- en denkniveau.
 Spreek- en schrijfvaardigheid in Engels.
 Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden
De omvang van de functie bedraagt 0,4 fte. De beloning en overige arbeidsvoorwaarden zijn
gebaseerd op de CAO-Sport.
Sollicitatieproces:
Kandidaten kunnen hun CV en motivatie uiterlijk tot en met 7 maart 2021 indienen via het emailadres sollicitatie@badminton.nl, t.a.v. Barbara Mura, directeur.
Inlichtingen te verkrijgen bij
Barbara Mura: bmura@badminton.nl, 06-29022819.

