SSNB is op zoek naar een: Buurtsportcoach Sport & Onderwijs
Functie: Buurtsportcoach Sport & Onderwijs
Vacaturenummer: 1219
Uren per week: 16 uur per week
Startdatum: 1 januari 2019
Algemeen:
Jij gaat aan de slag in de gemeente Geertruidenberg, bent in dienst bij Sportservice Noord-Brabant
en functioneert in twee werkvelden, namelijk sport en onderwijs. Je opereert daarbij onder de
coördinator buurtsportcoach. De werkzaamheden vinden plaats op basisschool De Vonder in
Raamsdonksveer!
Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het bewegingsonderwijs door het verzorgen van
gymlessen op school. Daarnaast draag je zorg voor de organisatie van tussen- en naschools
sportaanbod en zoekt daarbij de verbinding met lokale sportaanbieders.

Taken onderwijs:
o
o
o
o

Verzorgen en begeleiden van de lessen bewegingsonderwijs;
De ontwikkelingen per kind m.b.v. een leerlingvolgsysteem bijhouden;
Op de hoogte zijn van nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen;
Gezonde -en actieve leefstijllessen combineren met het bewegingsonderwijs.

Naschoolse sportactiviteiten:
o
o
o

Organiseren en uitvoeren van naschoolse sportactiviteiten en/of pauzesport;
Promotie en werving voor lokale sportactiviteiten;
Het project Sjors Sportief/ Creatief uitdragen op de basisscholen.

Functie-eisen:
o
o
o

Afgestudeerd als HBO docent lichamelijke opvoeding (ALO);
De werkdagen zijn maandag en vrijdag. Hier is niet van af te wijken;
Een flexibele instelling.

Wij bieden:
De functie is ingeschaald in salarisschaal 8 van de CAO sport. Het maximaal aanvangssalaris voor deze
functie betreft € 2510,- bruto per maand. De kans is aanwezig dat de functie wordt gecontinueerd. Je
komt in dienst bij Sportservice Noord-Brabant.

Solliciteren?
Je kunt je interesse kenbaar maken door jouw motivatie en cv uiterlijk 5 december 2018 te mailen
naar info@matchsportdetachering.nl Vermeld hierbij duidelijk het vacaturenummer (1219).
Voor vragen over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Hennie van Kuijk, Sportservice
Noord Brabant, h.vankuijk@geertruidenberg.nl. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je
contact opnemen met Romy Wolvekamp, HR-medewerker, r.wolvekamp@SSNB.nl of 088-2468111.

