Sportservice Kampen zoekt een Buurtsportcoach voor het Beweegteam 0,4 FTE (15 uur)
Sportservice Kampen is een netwerkorganisatie die sport en bewegen stimuleert. Dit is een
samenwerkingsverband van diverse lokale organisaties, zoals Welzijn Kampen, onderwijs,
sportverenigingen, Sportraad Kampen en de gemeente Kampen.
Met werkgroepen, het Beweegteam, de vakleerkrachten en de combinatiefunctionarissen zorgen we
voor de uitvoering van het Kamper Sportakkoord.
Sportservice Kampen streeft naar een vitale Kamper samenleving (ontmoeten, bewegen, sociale
cohesie) waarin alle inwoners een leven lang plezier beleven aan sport en bewegen.
Wegens verschuivingen binnen het huidige beweegteam zijn we, per 1 januari 2021, op zoek naar
een nieuwe, breed inzetbare, collega voor de functie:
Buurtsportcoach, onderdeel van het Beweegteam 0,4 fte (15 uur)
Werkdagen: bij voorkeur op dinsdag en woensdag
Centrale taken en verantwoordelijkheden o.a.:
•
•
•

Verenigingsadvies geven aan de sportverenigingen in de gemeente;
organiseren van jaarlijkse schoolsportevenementen (schaatsen, pietengym, Koningsspelen);
bedenken en organiseren van activiteiten vanuit de werkgroepen van het Kamper
Sportakkoord.

Persoonlijk profiel:
•

•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van sportkunde, ALO of een
aan gezondheid/vitaliteit gerelateerde opleiding en hebt bij voorkeur minimaal een jaar
relevante werkervaring in de functie van buurtsportcoach;
je kunt vanuit ambities/doelstellingen zelf activiteiten bedenken en ontwikkelen;
organiseren en projectmatig werken vind je leuk en kun je goed;
je maakt gemakkelijk contact met mensen, vooral ook persoonlijk;
je bent een “doener”, houdt van aanpakken en bent proactief;
je kan vooral zelfstandig maar ook in teamverband werken;
het maakt je niet uit of je voor senioren of voor peuters iets moet organiseren;
je komt bij voorkeur uit de regio Kampen/Zwolle.

Wij bieden:
•
•
•
•

Een afwisselende functie binnen een organisatie die volop in beweging is;
een arbeidscontract voor de duur van 7 maanden, met arbeidsvoorwaarden volgens de CAO
Sport; met een optie op verlenging bij goed functioneren;
de functie is ingedeeld in schaal 8;
de functie is beschikbaar per 1 januari 2021.

Procedure:
•
•
•

Herken jij jezelf in deze vacature, stuur dan jouw motivatiebrief of video, mét cv, uiterlijk
vrijdag 4 december naar f.rooseboom@welzijnkampen.nl;
meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Frank Rooseboom: 0652043231 of email (zie boven);
informatie over Sportservice Kampen vind je via www.sportservicekampen.nl en
www.heelkampenbeweegt.nl

