SSNB is op zoek naar een: “Coördinator” buurtsportcoaches voor de gemeente
Rucphen
Functie: “Coördinator” Buurtsportcoaches
Aanstelling: 0,53 FTE = 20 uur per week
Vacaturenummer: 1297
Startdatum: 1 september 2021
Wij zijn op zoek naar jou!
De gemeente Rucphen gaat vanaf 1 september buurtsportcoaches inzetten. Daarom zijn wij voor de
gemeente Rucphen op zoek naar een “Coördinator” buurtsportcoaches die in de gemeente aan de slag
gaat om de sport- en beweegdeelname onder alle inwoners vergroten.
De “Coördinator” buurtsportcoaches is in dienst bij Sportservice Noord-Brabant (SSNB) en komt
terecht in een team met 2 collega buurtsportcoaches. Het is een kansrijke plek om je breed te
ontwikkelen op diverse thema's die spelen rondom sport en bewegen in deze gemeente!
Over SSNB:
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.
Ons hoofdkantoor zit in Eindhoven en jij werkt lokaal binnen één van onze opdrachten in het mooie
Brabant.
Wat houdt de functie in?
Het doel van de functie is het vergroten van sportdeelname van alle inwoners van Rucphen. Hierbij is
speciale aandacht voor jeugd, jongeren, mensen met een beperking (alle leeftijden) en de doelgroep
senioren. Wij willen het aanbod van sport- en beweegactiviteiten vergroten en optimaliseren, zodat
het aansluit bij de behoefte van de inwoners
Binnen de functie is aandacht voor een beperkte coördinerende component waarbij aandacht is voor
het coördineren van het team en de opdracht in Rucphen, maar een groot deel van de functie betreft
het uitvoering geven aan gemeentelijke projecten.
De taken bestaan onder andere uit:

•
•
•
•
•
•
•
•

Aanspreekpunt voor alle organisaties in de gemeente waar het over de inzet van
buurtsportcoaches gaat;
Zowel functioneel als inhoudelijk aansturen en begeleiden van een team buurtsportcoaches;
Verantwoordelijk voor het mede uitvoeren van PR & communicatie activiteiten ten behoeve van
lokale projecten;
Opbouwen van een netwerk rondom zorg, welzijn en sport binnen de gemeente;
Voeren van voortgangs- en functioneringsgesprekken met de buurtsportcoaches;
Verantwoordelijk voor het opstellen van een inhoudelijk jaarplan en een inhoudelijke
verantwoording;
Coördineren van en uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord en lokaal Preventieakkoord;
Ondersteuning bieden aan sportverenigingen zodat er sterke sportverenigingen worden
gerealiseerd;

Functie-eisen
 Opleiding (HBO-niveau) in de sport (Hogeschool Zeeland Fontys Sporthogeschool, ALO,
Sportkunde);
 Goede organisatorische kwaliteiten;
 Goede communicatieve uitdrukkingsvaardigheden;
 Je bent een goede gesprekspartner voor de opdrachtgever;
 Proactieve, zelfstandige, werkhouding: ondernemend in het signaleren van en inspelen op
ontwikkelingen en deze vertalen naar concrete activiteiten;
 Flexibele instelling: geen 9 tot 5 mentaliteit in verband met wisselende werktijden;

Ervaring in het aansturen van een team;
 Resultaat- en klantgericht;
 Teamspeler;
 Werkdagen in overleg.
Wij bieden
Het betreft een functie van 20 uur in de week. De functie is ingeschaald in salarisschaal 8 van de CAO
sport, het maximum aanvangssalaris voor deze functie betreft € 2.675 bruto per maand op
fulltimebasis. De aanstelling wordt in eerste instantie verleend t/m 31 december 2021 met een optie
voor verlenging t/m 31 december 2022.
Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden? Je kunt je interesse kenbaar maken door jouw motivatie en CV te mailen
naar info@matchsportdetachering.nl. Doe dit voor 22 augustus aanstaande. De gesprekken staan
gepland op 26 augustus. Vermeld hierbij duidelijk het vacaturenummer van deze vacature 1297.
Indien je nog vragen hebt over de inhoud van de functie kun je bellen of mailen naar Martijn
Gommeren, bereikbaar op 06-41904109 of m.gommeren@ssnb.nl. Indien je nog vragen hebt over de
sollicitatie procedure kun je bellen of mailen naar Fons de Kok van Match Sportdetachering, bereikbaar
op 088-2468111 of info@matchsportdetachering.nl

