SSNB is op zoek naar een: Buurtsportcoach Sport & Onderwijs
Functie: Buurtsportcoach Sport & Onderwijs
Vacaturenummer: 1223
Uren per week: 16 uur per week
Startdatum: 14 maart 2019
Algemeen:
Jij gaat aan de slag in de gemeente Roosendaal, bent in dienst bij Sportservice Noord-Brabant en
functioneert in twee werkvelden, namelijk sport en onderwijs. Je opereert daarbij onder de
coördinator buurtsportcoach. De werkzaamheden vinden plaats op KPO basisschool, De Fatima.
Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het bewegingsonderwijs door het verzorgen van
gymlessen op school. Daarnaast draag je zorg voor de organisatie van tussen- en naschools
sportaanbod en zoekt daarbij de verbinding met lokale sportaanbieders.

Taken onderwijs:
o
o
o
o

Verzorgen en begeleiden van de lessen bewegingsonderwijs;
Bijscholen van groepsleerkrachten in hun professionaliteit van bewegingsonderwijs;
Overleggen met andere combinatiefunctionaris over afstemming naschoolse activiteiten;
Begeleiden van CIOS studenten.

Buitenschoolse sportactiviteiten:
o
o
o
o

Invullen en uitvoeren van de naschoolse sportactiviteiten;
Coördineren en organiseren van sport- en beweegaanbod in schoolvakanties;
Promotie en werving van deelnemers voor de naschoolse activiteiten;
Signaleren van knelpunten in het aanbod van naschoolse activiteiten en voorstellen doen
voor verbetering.

Functie-eisen:
o
o
o

Afgestudeerd als HBO docent lichamelijke opvoeding (ALO);
De werkdagen zijn donderdag en vrijdag. Hier is niet van af te wijken;
Een flexibele instelling.

Wij bieden:
De functie is ingeschaald in salarisschaal 8 van de CAO sport. Het maximaal aanvangssalaris voor deze
functie betreft € 2.510,- bruto per maand. De kans is aanwezig dat de functie wordt gecontinueerd.
Je komt in dienst bij Sportservice Noord-Brabant.

Solliciteren?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Patrick de Klerk, SSNB, e-mail:
p.d.klerk@ssnb.nl, telefoon: 06-30049510. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact
opnemen met Fons de Kok, e-mail: info@matchsportdetachering.nl, telefoon: 088-2468111. Je kunt
je interesse kenbaar maken door je motivatie en cv voor vrijdag 15 februari 2019 te mailen naar
info@matchsportdetachering.nl. Vermeld hierbij duidelijk het vacaturenummer van deze vacature
(1223).

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.
We zijn een relatief klein team, bestaande uit 15 mensen in Eindhoven en ongeveer 35
buurtsportcoaches bij diverse gemeenten. Het regio team bestaat uit 4 regio coördinatoren, een
manager personeelsdiensten en een procesbegeleider. We zijn direct en open naar elkaar. Er wordt
hard gewerkt, maar ook veel gelachen.
We zitten op het toch al zo bruisende Strijp-S, het terrein van de oude Philips-fabrieken in Eindhoven,
is sinds de zomer van 2014 een bijzonder initiatief rijker. Het historische pand SX (1914), waar
voorheen de glasfabriek van de Eindhovense multinational gevestigd was, is omgetoverd in een
centrum voor sport, marketing en media. “De symboliek van de letters SX kan niet treffender: Sport
vormt de rode draad voor de bewoners die in de driehoek ‘sport, marketing en media’ actief zijn en X
staat voor kruisbestuiving, het vermenigvuldigen van activiteit en natuurlijk eXperience.”

