Vacature buurtsportcoach, profiel jeugd (0,8 fte)

Sportservice Doetinchem is opgericht om de sportverenigingen en de individuele sporters uit de
gemeente Doetinchem te ondersteunen. De gemeente Doetinchem wil daarnaast een actieve en
gezonde leefstijl bereiken onder alle inwoners. Sportservice Doetinchem geeft in dit kader onder
andere uitvoering aan de programma’s Sport en bewegen in de buurt, Jongeren op Gezond
Gewicht en het Meer Bewegen voor Ouderen. Binnen het programma Sport en Bewegen in de
buurt zijn wij op zoek naar een;

Buurtsportcoach, profiel jeugd (0,8 fte)
Je werkzaamheden?
Als buurtsportcoach zijn feitelijk alle inwoners je doelgroep, maar jij legt de focus op jeugd in de
achterstandswijken met een lage sportdeelname. Hierbij activeer jij deze doelgroep om te sporten en
te bewegen als ook een actieve bijdrage te leveren aan de organisatie en uitvoering van activiteiten
in de wijken. Daarnaast heb je een belangrijke taak in het toeleiden van de doelgroep naar
sportverenigingen. Als buurtsportcoach ben je continue zichtbaar en actief in de lage SES wijken
Noord en Overstegen en heb je nauwe contacten met andere actoren in de wijk zoals
groepsleerkrachten, buurtcoaches en wijkregisseurs.
Wat zijn je taken?
 Ontwikkelen en organiseren van laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten in de buurt
 Doorverwijzen van jeugd en jongeren naar sportverenigingen
 Het verzorgen van enkele lessen bewegingsonderwijs op scholen met een lage sportdeelname
 Stimuleren van jeugd en jongeren om een actieve rol te vervullen bij de organisatie van sport- en
beweegactiviteiten
 Bevorderen van deelname aan sport en bewegen van specifieke (achterstands)groepen
 Verhogen van het kwaliteitsniveau van sport- en beweegactiviteiten in de buurt
 Bijdragen aan het verbeteren van onderlinge contacten tussen de bewoners in een wijk/buurt en
hiervoor sport als middel gebruiken
 Inzetten van sport om bij te dragen aan verbetering van de gezondheid.
Je profiel?
Jij bent een bruggenbouwer die mensen en organisaties kan binden, je bent niet bang om te
pionieren en werkt praktisch en resultaatgericht maar wel met gevoel voor verhoudingen.
Je bent een proactieve, flexibele en communicatieve persoonlijkheid, die goed zelfstandig kan
werken, over de nodige creativiteit beschikt en het plezier van sport en bewegen op een
enthousiaste wijze overbrengt.
Jij voelt je snel thuis in een wijk, werkt graag met verschillende mensen samen en ziet eerder
oplossingen dan problemen. Je hebt minimaal een afgeronde opleiding Sport- en
bewegingscoördinator, maar bij voorkeur een afgeronde opleiding ALO. Aantoonbare relevante
werkervaring rondom de setting buurtsport is een pre. In 2017 wordt de WEURO17 in Nederland
georganiseerd waarvan Doetinchem één van de 7 speelsteden is. Hiervoor worden er allerlei side
events georganiseerd. Bij voorkeur heb je dan ook affiniteit met voetbal (trainersdiploma voetbal) en
kun je goed organiseren. Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer. Naast

je functieprofiel ben je in staat om kennis en ervaringen te delen met je collega-buurtsportcoaches
en andere collega’s bij Sportservice Doetinchem om zo je bijdrage te leveren om gezamenlijk de
sport in Doetinchem op een hoger niveau te brengen.
Wat bieden wij?
Wij bieden een afwisselende en verantwoordelijke baan en je komt in dienst bij Sportservice
Doetinchem. In eerste instantie betreft het een tijdelijke functie voor 0,8 fte tot 1 oktober 2017,
maar met de intentie het dienstverband te verlengen. Je standplaats is het kantoor van Sportservice
Doetinchem, maar je kunt in het veld zowel voor scholen, sportverenigingen, als in de buurt werken.
Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 2.925,- bruto per maand
(schaal 6 CAO Sport, 38 uur per week).
Meer informatie?
Heb je vragen over de functie of procedure? Neem dan contact op met
Sander Palm, Sportservice Doetinchem via 0314-353812 of mail naar
s.palm @sportservicedoetinchem.nl.
Solliciteren?
Ben jij de teamplayer die ons team komt versterken? Je kunt tot en met 28 augustus 2016 solliciteren
door een CV en motivatie te sturen naar contact@sportservicedoetinchem.nl.
De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats op: dinsdag 6 september 2016. De tweede
ronde staat gepland op maandag 12 september.
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