SSNB is op zoek naar een: Buurtsportcoach Aangepast Sporten en Seniorensport
Aanstelling: Uitvoerend (0,5 FTE = 19 uur per week)
Vacaturenummer: 1227
Startdatum: 1 mei 2019
Algemeen
SSNB (Sportservice Noord-Brabant) is voor in de gemeente Zundert op zoek naar een
buurtsportcoach aangepast sporten en seniorensport.
Het doel van de functie is het vergroten van sportdeelname van alle inwoners van Zundert. Hierbij is
speciale aandacht voor mensen met een beperking (alle leeftijden) en de doelgroep senioren. Wij
willen het aanbod van aangepaste sport- en beweegactiviteiten vergroten en optimaliseren, zodat
het aansluit bij de behoefte van de doelgroep.
De buurtsportcoach aangepast sporten heeft als taak om mensen met een beperking en senioren te
stimuleren, uit te nodigen, en uit te dagen tot sport en bewegen. Ook is het de taak om
sportaanbieders te ondersteunen bij het structureel aanbieden van de sportactiviteiten voor mensen
met een beperking en senioren binnen hun reguliere aanbod.
De buurtsportcoach is in dienst bij SSNB en functioneert in verschillende werkvelden namelijk sport,
zorg en welzijn. Je werkt in een team samen met een collega buurtsportcoach.

Taken
o
o
o
o
o

Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mensen met een beperking en senioren op weg
naar een passende sport- of beweegactiviteit;
Ondersteuning bieden aan sportverenigingen en organisaties bij het opzetten van een
aangepast sportaanbod en bij de begeleiding van mensen met een beperking;
Bijdrage leveren aan de realisatie van regionale samenwerking op het gebied van aangepast
sporten (Uniek Sporten);
Het organiseren van evenementen / activiteiten op het gebied van aangepast sporten en
seniorensport.
Uitvoeren van beweegactiviteiten voor senioren en mensen met een beperking.

Functie-eisen
o
o
o
o
o
o

Opleiding in de sport (CIOS, ROC Sport en Bewegen, ALO, Sportkunde);
Affiniteit en ervaring met de doelgroep mensen met een beperking;
Affiniteit en ervaring met de doelgroep senioren;
Goede organisatorische kwaliteiten;
Goede communicatieve uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
Proactieve werkhouding: ondernemend in het signaleren van en inspelen op ontwikkelingen
en deze vertalen naar concrete activiteiten;

o
o
o

Flexibele instelling: geen 9 tot 5 mentaliteit; wisselende werktijden;
Resultaat- en klantgericht;
Teamspeler;
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdagochtend

Wij bieden
De functie is ingeschaald in salarisschaal 7 van de CAO sport, het maximaal aanvangssalaris voor deze
functie betreft € 2.300 bruto per maand. De aanstelling wordt in eerste instantie verleend t/m 31-122019 met een optie voor verlenging t/m 31-12-2020.

Solliciteren?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Demy Weertman, SSNB, telefoonnummer
06-41338563, mailadres d.weertman@ssnb.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie
en cv voor woensdag 10 april 2019 te mailen naar info@matchsportdetachering.nl. Vermeld hierbij
duidelijk het vacaturenummer van deze vacature (1227).

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.”

