Sportservice Noord-Brabant is op zoek naar een:
Regio coördinator Midden/Hart van Brabant
Aanstelling: 0,84 FTE/32 uur per week
Vacaturenummer 1259
De organisatie
SSNB zet zich als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. Wij werken
samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven aan het versterken
van de sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten en
bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van sociaalmaatschappelijke
uitdagingen. Want sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, het is laagdrempelig
en verbindt!
De functie
De regio coördinator maakt deel uit van het regioteam en is het gezicht en aanspreekpunt van SSNB
in zijn of haar regio. Hij of zij werkt zoveel mogelijk vanuit de eigen regio en is gemiddeld één dag per
week op het hoofdkantoor in Eindhoven. Hij of zij onderhoudt in die hoedanigheid op zowel
ambtelijk als bestuurlijk niveau contact met de gemeenten in de regio, kent het relevante netwerk
van onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, verenigingen en andere partijen binnen de lokale,
provinciale en landelijke sportinfrastructuur. De regio coördinator adviseert m.b.t. sport- &
beweegbeleid, signaleert mogelijkheden om meer mensen te laten sporten en bewegen, verbindt
partijen, begeleidt de coördinator buurtsportcoaches die we in dienst hebben, is expert binnen een
bepaald thema en/of voor een bepaalde doelgroep en voert lokaal opdrachten uit in de rol van
onafhankelijk procesbegeleider.
Als regio coördinator zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
 Fungeert als klankbord, sparringpartner en adviseur voor de gemeenten in de regio en de
provinciale en landelijke partners;
 Signaleert marktontwikkelingen en vertaalt dit naar concepten voor de organisatie;
 Bouwt en onderhoudt een breed netwerk in de regio op diverse niveaus (o.a. provincie,
gemeenten, onderwijs, bedrijven en verenigingen);
 Legt verbindingen met organisaties op aanpalende beleidsterreinen als gezondheid en
welzijn, cultuur, groen etc.;
 Vindt en bindt partners en boort zo nieuwe financieringsbronnen aan;
 Verwerft en voert projecten uit binnen de eigen regio, en schakelt daarbij indien nodig
externe expertise in;
 Is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het behalen van vooraf vastgestelde
doelstellingen (kostendekkende operatie);
 Stelt daartoe voorstellen op en beschikt derhalve over een goed cijfermatig inzicht;
 Rapporteert op heldere wijze projectresultaten, zowel extern naar partners en
opdrachtgevers als intern;
 Houdt de onderliggende systemen up to date;
 Levert actieve input aan marketing en communicatie;
 Maakt onderdeel uit van het regioteam en levert een actieve bijdrage aan dit team;
 Is sparringpartner voor de coördinerende buurtsportcoaches in de regio en stuurt hen aan.

Functie eisen
- Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau;
- Je bent woonachtig in de regio Midden-Brabant;
- Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie;
- Je bent in staat om zelfstandig en op een overtuigende manier een visie over te brengen;
- Je bent van nature een netwerker, je werkt klantgericht en je weet mensen te
enthousiasmeren;
- Je bent je bewust van de omgeving waarbinnen je je beweegt en komt met creatieve
initiatieven om de gestelde doelen te realiseren;
- Je bent in staat om verschillende standpunten of inzichten bij elkaar te brengen en
uiteindelijk een win-win situatie te creëren;
- Je hebt ervaring in procesbegeleiding en projectmatig werken.
Ons aanbod
- Een afwisselende en uitdagende functie binnen Sportservice Noord-Brabant;
- Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sport. De functie is ingedeeld in schaal 10 van de CAO
Sport. Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.
- Aanstelling in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.
Solliciteren?
Voor vragen over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Brigitte Musters van Sportservice
Noord-Brabant, telefoonnummer 088 - 246 81 11. Of voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je
contact opnemen met Fons de Kok van Sportservice Noord-Brabant, email f.d.kok@ssnb.nl. Je kunt je
interesse kenbaar maken door je motivatie en cv voor 24 maart 2020 te mailen naar
info@matchsportdetachering.nl Vermeld hierbij duidelijk het vacaturenummer van deze vacature
(1259).

