SSNB is op zoek naar een: Buurtsportcoach onderwijs – senioren – uniek sporten
Locatie: Landerd
Aanstelling: 24-30 uur per week
Vacaturenummer: 1221
Stardatum: 1 februari
Algemeen
De buurtsportcoach is in dienst bij één werkgever (Sportservice Noord Brabant), maar functioneert in
meerdere werkvelden. Je zorgt ervoor dat de verbinding tussen deze sectoren versterkt wordt.
De buurtsportcoaches in gemeente Landerd werken samen met de partners onder de naam Landerd
SpoRtZO. Landerd SpoRtZO zet concreet in op sport en bewegen als middel. Maar sport en bewegen kan
door de buurtsportcoaches ook ingezet worden als doel. De buurtsportcoaches zullen zich te allen tijde
inzetten om de sport- en beweegparticipatie in de gemeente te doen stijgen. Vraag gestuurd levert
Landerd SpoRtZO een bijdrage om in samenwerking met diverse partners sport en bewegen in te zetten
voor meer zelfredzame inwoners en dus een leefbaar en sociaalveerkrachtig Landerd!

Taken partners onderwijs
Landerd SpoRtZO levert maatwerk voor iedere school. Je bent verantwoordelijk voor professionalisering
van sport en bewegen binnen de onderwijsorganisaties. Ook ondersteun en verzorg je lessen
bewegingsonderwijs bij meerdere basisscholen in de gemeente.

Taken partners bedrijven
Landerd SpoRtZO wordt ingezet voor de uitvoering van een vitaliteitsproject voor werknemers van een
bedrijf. Hiermee heeft Landerd SpoRtZO het doel de gezondheid en vitaliteit bij werknemers te
bevorderen.
Taken zijn:
o Organiseren, plannen en uitvoeren van:
o sport- en beweegactiviteiten voor werknemers;
o projecten waarbij je werknemers de gelegenheid biedt om deel te nemen aan sport en
beweegevenementen in Landerd en omgeving.

Taken sport en bewegen voor senioren
Landerd SpoRtZO ontwikkelt, coördineert, organiseert en voert sport- en beweegactiviteiten uit vanuit
een ‘beweegpunt’. Het beweegpunt is een ontmoetingsplek waar de senioren naartoe kunnen gaan
voor de sociale contacten. Een centraal punt vanuit waar verschillende beweegactiviteiten opgestart
worden en senioren kunnen gaan bewegen. Naast de activiteiten is het beweegpunt ook bedoeld voor
senioren die vragen hebben over bewegen en/of sporten in het dorp.
Taken zijn:
o Structureren, organiseren, plannen en uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten vanuit een
beweegpunt. Denk hierbij aan beweegactiviteiten zoals:
o Bewegen voor senioren in een beweegtuin;
o Bewegen voor senioren in een fitnessruimte;
o Beweeglessen voor ouderen (Lessen Meer Bewegen Voor Ouderen);
o Wandelgroepen.

Taken Uniek Sporten (doelgroep: mensen met een beperking)
Uniek Sporten Noordoost Brabant is een regionaal programma om meer mensen met een beperking aan
het sporten en bewegen te krijgen. Het is een samenwerkingsverband in de regio Noordoost Brabant
waar gemeente Landerd onder valt.
Taken zijn:
o Inwoners met een beperking persoonlijk begeleiden naar een passende vorm van bewegen.
o Verzorgen van sport en beweegaanbod aan mensen met een beperking;
o Sport- en beweegaanbieders verbinden met Uniek Sporten.

Taken partners kinderopvang
Landerd SpoRtZO draagt ook zorg voor aanbod in de vorm van workshops van buitenschoolse sport- en
beweegactiviteiten binnen de kinderopvang. Je structureert, organiseert, plant en voert buitenschoolse
sport- en beweegactiviteiten uit.

Functie eisen
o
o
o

Afgestudeerd als docent lichamelijke opvoeding (ALO);
Affiniteit met de doelgroep senioren en mensen met een beperking (uniek sporten) (is een pré);
Flexibele instelling.

Ons aanbod
De werkuren zijn verdeeld over vier werkdagen, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De functie is
ingeschaald in salarisschaal 8 van de CAO sport, het maximaal aanvangssalaris voor deze functie betreft
€ 2510,- bruto per maand. De aanstelling wordt in eerste instantie verleend tot en met eind 2019.
Daarna bestaat de kans dat de functie gecontinueerd wordt. Je komt in dienst bij SSNB.

Solliciteren?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Aemy Sevinga, SSNB,
telefoonnummer 06-10963080, a.sevinga@ssnb.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken door je
motivatie en cv voor 10 januari 2019 te mailen naar info@matchsportdetachering.nl. Vermeld hierbij
duidelijk het vacaturenummer van deze vacature 1221 De sollicitatiegesprekken vinden in de tweede
week van januari plaats.

