SSNB zoekt projectmedewerkers
Aantal uren: flexibel
Vacaturenummer: 1272
Datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Globale omschrijving van de werkzaamheden
Als projectmedewerker ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, coördineren en/of uitvoeren van
projecten met als doel de projectdoelstellingen te realiseren. Door een toename van het aantal
projecten van SSNB zijn wij op korte termijn op zoek naar projectmedewerkers die de organisatie op
flexibele wijze kunnen ondersteunen bij uiteenlopende werkzaamheden binnen de projecten van
SSNB. Te denken valt aan de volgende werkzaamheden:

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden binnen projecten van SSNB. Dit kan een deel van het
project zijn maar kan ook het gehele project zijn.


Het uitvoeren van diverse werkzaamheden binnen projecten van SSNB. Dit kan een deel van
het project zijn maar kan ook het gehele project zijn;



Voorbereiden van de voor het project noodzakelijke verslagen, evaluaties, notities,
begrotingen, financiële verantwoordingen en dergelijke;



Contact onderhouden en afstemmen met partners waarmee wordt samengewerkt;



Verbinden van nieuwe partners die betrokken worden bij het project;



Enthousiasmeren van partijen om in het project te participeren;



Voeren van de administratie van de uitgevoerde werkzaamheden;

Projecten
Afhankelijk van competenties en ervaring gaat het om werkzaamheden t.b.v. bijvoorbeeld de volgende
projecten:
- Verduurzamen sportverenigingen
- Uniek/aangepast sporten
- SSNB-Academy
- Deelprojecten lokale sportakkoorden zoals motorische screening
- Lokale coördinatie volwassenenfonds

De organisatie
De ondernemende professionals van SSNB zetten 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 maatschappelijke uitdagingen. Want sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt
voor plezier, is laagdrempelig en verbindt! SSNB is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk.
Wij gaan voor maatschappelijke winst door de inzet van sport en bewegen. Binnen SSNB is er een
open en informele sfeer. Samenwerken vinden wij heel belangrijk, wij werken met een relatief klein
team in een kantoortuin op de derde verdieping van het inspirerende SX –gebouw op het dynamische
Strijp-S in Eindhoven. Als gevolg van de Corona pandemie werken wij inmiddels al geruime tijd vanuit
huis.

Wij zoeken
Voor deze vacature zoeken we iemand met een positieve persoonlijkheid die van aanpakken weet. Bij
voorkeur heb je ruime ervaring in projectmatig werken en zelfstandig werken mag absoluut geen
probleem zijn. Daarnaast voldoe je aan onderstaande vereisten:
o Je hebt MBO+ / HBO werk/denk niveau;
o Je bent minimaal 8 uur per week beschikbaar;
o Je hebt affiniteit met de sportsector;
o Je bent woonachtig in Noord-Brabant;
o Je hebt geen problemen met werk in de avonduren.

Ons aanbod
Als projectmedewerker bij SSNB krijg je:





De kans om in een informele en sportieve omgeving te werken binnen een professionele
organisatie;
Goede begeleiding met veel ruimte om te leren en jezelf persoonlijk en professioneel te
ontwikkelen;
Een leerzame baan met veel zelfstandigheid en dus de ruimte om jouw werktijden zelf in te
vullen;
Het heeft de voorkeur om deze opdrachten te laten uitvoeren door zzp-ers. Indien dit niet
mogelijk is zal er een arbeidsovereenkomst aangeboden worden waarbij de inschaling zal
plaatsvinden in schaal 8 van de CAO Sport. De inschaling is afhankelijk is van
opleidingsniveau en ervaring.

Solliciteren?
Mail je motivatie en CV onder vermelding van vacaturenummer 1272 vóór 10 januari 2021 naar
info@matchsportdetachering.nl.

