Sportservice Noord-Brabant is op zoek naar een:
Sportcoach onderwijs & sport (in de gemeente Roosendaal)
Aanstelling: 0,42 FTE/ 16 uur per week
Ingangsdatum: 1 december 2020
Vacaturenummer 1270
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!
Je komt te werken in het lokale team in Roosendaal. Het team bestaat sportcoaches onderwijs en
sport, sportcoaches die werken in de wijken, een projectmedewerker en beweegcoaches voor
aangepaste doelgroepen en de doelgroep ouderen. Daarnaast werkt in ons team ook een JOGG
(jongeren op gezond gewicht) regisseur.
De functie
De sportcoach 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 buurtsportcoaches.
De werkzaamheden worden verricht op een grote basisschool uit Roosendaal:
dinsdag:
vrijdag:

Basisschool OBO de Klimroos
Basisschool OBO de Klimroos

8 uur
8 uur

De sportcoach 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. Daarnaast is het begeleiden van studenten een belangrijke taak in je
functie.
Taken onderwijs
• Verzorgen en begeleiden van de lessen bewegingsonderwijs;
• Bijscholen van groepsleerkrachten in hun professionaliteit van bewegingsonderwijs;
• Overleggen met andere sportcoaches over afstemming naschoolse activiteiten;
• Het begeleiden van studenten; zowel van CIOS als van Fontys HBO Sportkunde
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 dinsdag en vrijdag. Hier is in principe voor het resterende deel van het
schooljaar met kans op verlenging. De werkdagen staan vast, ook indien je slechts 1 van de 2 dagen
kunt werken nodigen we je ook uit te reageren, vermeld in je brief wel duidelijk op welke (dag)en je
beschikbaar bent.
• Enige jaren ervaring in het geven van gymnastieklessen (is een pre);
• Flexibele instelling.
Ons aanbod
De functie is ingeschaald in salarisschaal 8 van de CAO sport, het maximaal aanvangssalaris voor deze
functie betreft € 2.613 bruto per maand op fulltimebasis. De aanstelling wordt in eerste instantie
verleend voor de duur van het resterende schooljaar. 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 Patrick de Klerk (Coördinator
Buurtsportcoaches Roosendaal), telefoonnummer 06-30049510, p.d.klerk@ssnb.nl. Je kunt je
interesse kenbaar maken door je motivatie en cv voor 2 november 2020 te mailen naar
info@matchsportdetachering.nl. Vermeld hierbij duidelijk het vacaturenummer van deze vacature
1270 De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 of 10 november. Een warme overdracht en
meelopen met de huidige vakleerkracht is aan de orde. Kandidaten die eventueel pas vanaf 1 januari
2021 beschikbaar zijn vragen wij ook om te reageren.

