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VACATURE
BUURTSPORTCOACH
Wij zijn per direct op zoek naar iemand die ons team kan komen versterken. Ben jij een enthousiaste
lesgever in het bewegingsonderwijs die weet van aanpakken en heb je ervaring in organiseren? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Ben jij de collega die we zoeken?
In ons werk is de juiste focus van belang, maar natuurlijk vinden wij je houding en competenties ook
erg belangrijk. Herken jij je in onderstaand profiel?
o
o
o
o
o
o

Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding met LO-bevoegdheid;
Je bent een ‘doener'; weet plannen van aanpak om te zetten in concrete resultaten, maakt
gebruik van bestaande structuren, breidt deze uit en versterkt ze;
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
Je bent flexibel, representatief en hebt een enthousiaste uitstraling;
Je bent in het bezit van een rijbewijs;
Je bent in het bezit van een geldig EHBO-diploma;

Wat ga je doen?
Als je bij WIEL komt werken ben je zowel uitvoerend als strategisch bezig. Je acteert binnen het
domein leefstijl.
o
o
o
o

Je verzorgt de lessen bewegingsonderwijs voor verschillende basisscholen in de gemeente
Elburg;
Je speelt een rol binnen de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van het naschoolse
sportaanbod;
Je helpt mee in de organisatie van verschillende grote evenementen zoals de Koningsspelen.
Je denkt mee in de uitvoering van de JOGG-aanpak binnen de gemeente Elburg

Wat bieden wij?
Je krijgt veel zelfstandigheid, maar ook een fijn team collega’s met wie je gaat samenwerken. We
bieden je een jaarcontract. Bij aanvang van de functie start je met 8 uur op maandag. Vermoedelijk zit
er al snel uitbreiding van uren aan te komen. Uiterlijk met ingang van mei wordt de omvang van je
functie uitgebreid naar 32 uur per week i.v.m. vervanging bij zwangerschapsverlof. De urenomvang
daarna zal begin 2019 meer duidelijk worden. De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring,
maar maximaal schaal 8 van de CAO Sociaal Werk (Welzijn).
Belangstelling?
Reageer dan tót uiterlijk vrijdag 11 januari 2019. Stuur je CV en motivatie naar info@wiel.nl. Heb je
vragen, neem dan contact op met Hans Stalknecht (directeur-bestuurder) via 0525 - 681 212 of
hans.stalknecht@wiel.nl.

