SSNB is op zoek naar een tijdelijke: Buurtsportcoach Onderwijs & Sport in de
gemeente Uden
Aanstelling: 0,72 FTE / 27,36 uur
Vacaturenummer 1312
Verlofvervanging: 18 januari 2022 t/m uiterlijk 24 juni 2022

Jij gaat tijdelijk (i.v.m. zwangerschapsverlof vervanging) aan de slag bij GUUS beweegt je, bent in
dienst bij SSNB Team NB (Sportservice Noord-Brabant) en functioneert in twee werkvelden, namelijk
sport en onderwijs. Je opereert daarbij onder de coördinator buurtsportcoaches en
programmaregisseurs van SSNB binnen deze gemeente. De werkzaamheden vinden plaats op
basisschool de Vlonder (maandag), basisschool de Zevenster (dinsdag) en basisschool Bedir
(woensdag).
De ambitie van GUUS beweegt je is om samen te werken aan een gezonde omgeving en een gezonde
leefstijl voor de Udenaar; op eigen kracht én met plezier naar een gezonde keuze.
We geven hieraan invulling binnen vier programmalijnen:
• Gezond en Actief Leren
• Gezond en Actief Wonen
• Gezond en Actief Werken
• Gezond en Actief Meedoen
GUUS beweegt je is de verbindende kracht die inwoners van Uden in beweging zet en stimuleert de
gezonde keuze te maken en mee te doen. GUUS beweegt je is een enthousiast en gevarieerd team.
We verbinden, delen kennis, jagen aan en faciliteren in beweegaanbod. Dat doen we samen met
partners. Meer informatie is te vinden op www.guusbeweegtje.nl.
Als buurtsportcoach bij GUUS beweegt je, lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het
bewegingsonderwijs door het verzorgen van gymlessen op school. Daarnaast draag je een gezonde
leefstijl uit door jouw omgeving hiervoor te stimuleren, enthousiasmeren en verbindingen te maken
die hieraan bijdragen.
Heb jij passie voor een gezonde leefstijl en sport en bewegen? Ben jij een verbinder en kan jij
mensen enthousiasmeren? Dan zoeken we jou!
Wat worden jouw taken?

• Verzorgen en begeleiden van de lessen bewegingsonderwijs en neventaken omtrent sport en
bewegen;
• Zorg dragen voor Kicks! na school (naschools sportaanbod) op verschillende locaties;
• Zien, delen, en aanpakken van kansen (op de scholen) voor een gezonde(re) leefstijl;
• Overleg met andere buurtsportcoaches, coördinator en regisseurs;
• Uitvoeren van neventaken volgend uit het uitvoeringsprogramma GUUS beweegt je;
• Begeleiden van stagiaires van verschillende opleidingen.
Wij zoeken

De ideale buurtsportcoach onderwijs en sport voldoet aan het volgende profiel:
• Afgestudeerd als HBO-docent Lichamelijke Opvoeding (ALO);
• De werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. Voel je vrij om ook te solliciteren als je maar
een deel (een of twee) van de beschikbaar bent. Van de genoemde dagen is niet af te wijken;
• Op woensdag zijn we gebonden aan een vrouwelijke leerkracht (i.v.m. een school met islamitische
grondslag);
• Woonachtig in de gemeente Uden of omgeving;

• Flexibele instelling, geen 9 tot 5 mentaliteit.
Ons aanbod

• Een afwisselende en verantwoordelijke baan binnen SSNB met als standplaats de gemeente Uden;
• Een tijdelijke functie voor maximaal 0.72 fte voor bepaalde tijd (afhankelijk van het aantal dagen
dat je beschikbaar bent) en wel voor de duur van het verlof;
• De startdatum is variabel (tussen 18 januari 2022 en uiterlijk 18 februari 2022);
• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sport, waarbij de inschaling plaatsvindt in schaal 8 en het
salaris afhankelijk is van opleiding en werkervaring;
• Het maximale aanvangssalaris betreft €2.750,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
Solliciteren?

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Dominique Palmen (GUUS beweegt je)
mail: d.palmen@ssnb.nl, telefoon: 06-13314606.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Fons de Kok
mail: info@matchsportdetachering.nl, telefoon: 088-2468111.
Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie en cv voor 8 december 2021 te mailen naar
info@matchsportdetachering.nl. Vermeld hierbij duidelijk het vacaturenummer: 1312

