SSNB IS OP ZOEK NAAR EEN VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS VOOR
GEMEENTE ROOSENDAAL, OP 3 BASISSCHOLEN
Aanstelling: 35 uur
Vacaturenummer: 1310
Datum indiensttreding: 10 januari 2022

Wij zijn op zoek naar jou!
Wij zijn SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en zijn voor het project in de gemeente
Roosendaal op zoek naar een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Je bent in dienst bij SSNB en
functioneert in het werkveld Onderwijs en Sport. De werkzaamheden vinden plaats op basisscholen
in de gemeente Roosendaal.
35 uur per week verdeeld over ma/di/woe/don/vrij (indien je niet op alle dagen kunt werken en dus
parttime wilt werken dan nodigen we je ook uit om te solliciteren).
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Basisschool de Klimroos
Basisschool de Klimroos
Basisschool de Klaverweide
Basisschool de Saffier
Basisschool de Klaverweide

Wat houdt de functie in?
Als vakleerkracht Onderwijs en sport 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. De vakleerkracht draagt tevens zorg voor de organisatie van tussen- en
naschools sportaanbod en zoekt daarbij de verbinding met lokale sportaanbieders.

Over SSNB
Als vakleerkracht bewegingsonderwijs ben je werkzaam in de gemeente Roosendaal, maar kom je in
dienst bij 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 60
buurtsportcoaches bij diverse gemeenten. We zijn direct en open naar elkaar. Er wordt hard gewerkt,
maar ook veel gelachen.
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Wie ben jij en wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Jij verzorgt en begeleidt de lessen bewegingsonderwijs;
Jij implementeert een leerlingvolgsysteem om de ontwikkelingen per kind bij te houden;
Je zoekt de samenwerking met partners op;
Je bent op de hoogte van nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en
bewegen;
Je combineert gezonde en actieve leefstijllessen met het bewegingsonderwijs;
Jij draagt zorg voor naschoolse- en vakantieactiviteiten;
Jij begeleidt (mogelijk) stagiaires;
Jij legt makkelijk contact met partners in het onderwijs en breidt makkelijk het netwerk uit.

Functie-eisen
Afgestudeerd als HBO-docent Lichamelijke Opvoeding is een vereiste (ALO);
Je bent een teamplayer, maar kunt ook uitstekend zelfstandig werken;
Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio West Brabant;
Een flexibele werkhouding en goede communicatieve vaardigheden.

Wij bieden
Een gezellig en hecht team waar je op kunt bouwen. Je kunt met al je vragen terecht bij collega’s van
SSNB. Het werk wat je gaat doen is afwisselend. De functie is ingeschaald in salarisschaal 8 van de
CAO sport. Het aanvangssalaris bedraagt € 2613,- op fulltimebasis. Je komt in dienst bij SSNB.

Solliciteren?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met, coördinator buurtsportcoaches, Patrick de
Klerk via p.d.klerk@ssnb.nl of 06 - 30 04 95 10. Met vragen over de sollicitatieprocedure kun je
contact opnemen met Fons de Kok, HR-manager, info@matchsportdetachering.nl of 06 – 28 61 38
45. Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie en cv uiterlijk 9 december 2021 te mailen
naar info@matchsportdetachering.nl. Vermeld hierbij duidelijk het vacaturenummer van deze
vacature 1310.
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