SSNB is op zoek naar een:
Uitvoerend Buurtsportcoach Jeugd in de gemeente Etten-Leur
Aanstelling: 12 tot 16 uur per week
Vacaturenummer 1273
Datum indiensttreding: zo snel mogelijk
Voor het project van Sportservice Noord-Brabant in de gemeente Etten-Leur zijn wij op zoek naar een
buurtsportcoach Jeugd.
Inwoners in de gemeente Etten-Leur worden actief samengebracht waarbij sport en bewegen een
verbindende schakel kan zijn. Sport en bewegen in de buurt is namelijk een bindmiddel voor sociale
cohesie, ontmoeting en participatie. Om hierop in te kunnen spelen en zo een positief effect op de
leefbaarheid in de buurt te behalen, zetten we sport en bewegen in als middel. Daarnaast heeft sport
en bewegen een positief effect op de leefbaarheid in de buurt.
Team Buurtsportcoach Etten-Leur richt zich op de doelgroepen Senioren, Aangepaste Sport,
Verenigingen en Jeugd. In deze functie richt jij je met name op de doelgroep jeugd + meidensport. Je
richt je voornamelijk op kwetsbare meiden.
De Buurtsportcoach jeugd heeft als taak om meiden te stimuleren, activeren en uit te dagen tot sporten bewegen. De focus ligt hierbij op het sociale en pedagogische aspect. Je zet hiervoor sport in als
middel en geeft hierbij onder andere pauze- en naschoolse sportactiviteiten. Tevens richt je je op het
stimuleren van een gezonde leefstijl en het bewegen in de openbare ruimte onder de doelgroep jeugd.
Bij alle projecten werk je samen met het jongerenwerk, onderwijs en sportverenigingen. Je gaat
projectmatig aan de slag waarin jouw rol als buurtsportcoach wordt ingezet als verbindelaar.
Verbindingen met partners en netwerken zijn hiervoor gewenst.
De buurtsportcoach is in dienst bij Sportservice Noord-Brabant (SSNB) en functioneert in de
werkvelden van sport, welzijn en onderwijs. Je komt terecht in een klein team met drie collega
buurtsportcoaches.
Wat worden jouw werkzaamheden?
• Het geven van pauze- en naschoolse sportactiviteiten;
• Het organiseren van evenementen / activiteiten voor de doelgroep jeugd;
• Het organiseren en coördineren van sport- en beweegactiviteiten voor kwetsbare meiden;
• Het ondersteunen van sportaanbieders, verenigingen en organisaties binnen welzijn en
onderwijs/kinderopvang bij activiteiten gericht op bewegen en een gezonde leefstijl;
• Verbindingen leggen tussen lokale partners binnen de doelgroep.
Wij zoeken
De ideale Buurtsportcoach Jeugd voldoet aan het volgende profiel:
• Opleiding in de sport (CIOS, Sportkunde, ROC Sport en Bewegen);
• Affiniteit en ervaring met de doelgroep jeugd;
• Goede organisatorische vaardigheden;
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
• Proactieve werkhouding, je bent ondernemend in het signaleren en inspelen op ontwikkelingen en je
weet deze te vertalen naar concrete activiteiten;
• Flexibele instelling: wisselende werktijden; bereid om in de avond te werken
• Resultaat- en klantgericht;
• Teamplayer;

Ons aanbod
Als Buurtsportcoach Jeugd bij SSNB krijg je:






De kans om in een informele en sportieve omgeving te werken binnen een professionele
organisatie;
Een uitdagende baan met een contract t/m 31 december, met mogelijkheden tot verlenging;
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sport, waarbij de inschaling plaatsvindt in schaal 7 en
het salaris afhankelijk is van opleiding en werkervaring;
Het maximale aanvangssalaris betreft €2.375,- per maand bij een fulltime dienstverband;
De mogelijkheid om jouw werkdagen en -tijden zelf in te plannen.

Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren? Je kunt je interesse kenbaar maken door je
motivatie en cv voor 22 februari 2021 te mailen naar info@matchsportdetachering.nl. Vermeld hierbij
duidelijk het vacaturenummer (1273). Voor vragen kun je terecht bij Martijn Hentzen via
m.hentzen@ssnb.nl of 06-36384267.

