SSNB is voor haar opdracht in Roosendaal op zoek naar een:
Buurtsportcoach Sport & Onderwijs
Vacaturenummer 1252
(betreft: ziektevervanging per direct vervanging duurt tot eind maart 2020) en wat daarna mogelijk
over gaat in een zwangerschapsverlof (t/m begin juli 2020)
Uren per week: minimaal 22 uur
Algemeen
De combinatiefunctionaris is in dienst bij één werkgever (Sportservice Noord-Brabant), maar
functioneert in twee werkvelden, namelijk sport en onderwijs. Je zorgt ervoor dat de verbinding
tussen deze twee sectoren versterkt wordt. Je opereert daarbij onder de coördinator
combinatiefunctionaris.
De werkzaamheden worden verricht op drie basisscholen:
Maandag:
Basisschool de stappen (Wouw)
Woensdag:
Basisschool Cortendijck (Roosendaal)
Donderdag:
Basisschool de Saffier (Roosendaal)

8 uur
6 uur
8 uur

De combinatiefunctionaris levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het bewegingsonderwijs en
verzorgt gymlessen op school. De combinatiefunctionaris draagt ook zorg voor de invulling en
uitvoering van een naschoolse sportaanbod.
Taken onderwijs
• Verzorgen en begeleiden van de lessen bewegingsonderwijs;
• Bijscholen van groepsleerkrachten in hun professionaliteit van bewegingsonderwijs;
• Overleggen met andere combinatiefunctionaris over afstemming naschoolse activiteiten;
• Het begeleiden van studenten.
Buitenschoolse (sport)activiteiten
• Invullen en uitvoeren van de naschoolse sportactiviteiten;
• Coördineren en organiseren van sport- en beweegaanbod in schoolvakanties;
• Promotie en werving van deelnemers voor de naschoolse activiteiten;
• Signaleren van knelpunten in het aanbod van naschoolse activiteiten en voorstellen doen voor
verbetering.
Functie eisen
• Afgestudeerd als docent lichamelijke opvoeding (ALO);
• De werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag;
• Enige jaren ervaring in het geven van gymnastieklessen (is een pre);
• Flexibele instelling.
Wij bieden
De functie is ingeschaald in salarisschaal 8 van de CAO sport inschaling is afhankelijk van de
werkervaring. De aanstelling wordt in eerste instantie verleend voor de duur van het ziekteverlof van
een werknemer tot medio eind maart 2020. Daarna bestaat de kans dat de functie gecontinueerd
wordt. Je komt in dienst bij Sportservice Noord-Brabant.

Solliciteren?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Fons de Kok, Sportservice Noord Brabant,
telefoonnummer 088-2468111, f.d.kok@ssnb.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken door je
motivatie en cv uiterlijk 12 december te mailen naar info@matchsportdetachering.nl. Vermeld
hierbij duidelijk het vacaturenummer van deze vacature (1252).

